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PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019 – 2023 
 

     CONŢINUT 

Partea 1 – PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE  

1. Viziunea şi Misiunea organizaţiei şcolare. 

2. Scurt istoric 

3. Date de identificare 

4. Date calitative și cantitative privind resursele umane, resursele materiale,  

oferta educațională și performanțele școlii: 

 - Date statistice 

 - Resurse umane 

 - Baza materială 

 - Oferta educaţională 

 - Rezultate şi performanţe şcolare 

 

Partea a 2-a – ANALIZA NEVOILOR. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  

1. Priorităţi naţionale. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

2. Analiza SWOT și Analiza PESTE  

3. Concluziile analizei  şi motivaţia planului de actiune al scolii 

4. Priorităţile şcolii . Ţintele strategice şi opţiunile strategice.  

 

Partea a 3-a – PLANUL OPERAŢIONAL 
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      3. Monitorizare și evaluarea 
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Partea 1 – PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 
 

1. Viziunea şi Misiunea organizaţiei şcolare 

 

VIZIUNEA ȘCOLII 

Deviza şcolii: Împreună pentru viitorul tău! Suntem alături de tine şi te vom ajuta să devii mai bun. 

Şcoala noastră este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie şi stare 

socială, este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea. 

Oferim sprijin fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze cerinţelor societăţii.  

 

MISIUNEA ŞCOLII 

Şcoala noastră îşi propune ca, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe elev să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi pentru 

ceilalţi, să îl pregătească şi să-l înveţe să facă faţă încercărilor din viitor.  

Printr-o ofertă curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil şi bine pregatit profesional, prin derularea de proiecte şi 

programe educaţionale specifice, vom modela o personalitate umană complexă capabilă să se integreze în societate şi să respecte drepturile omului.  

Valorile pe care le promovăm sunt:  respect, responsabilitate, spirit de echipă, cinste, încredere şi toleranţă. 
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2.Scurt istoric 

 
            Scoala Profesionala Speciala Bistriţa - Costeşti este o instituţie moderna de învăţământ care promovează programele educaţionale şi terapeutic-

recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive şi care oferă elevilor cu CES posibilitatea unei dezvoltări optime, autonomia personala şi 

sociala, încrederea  in sine şi toleranta. 

           Scoala Profesionala Speciala se afla aşezata in partea de N.V. a judeţului Vâlcea, la poalele Munţilor Căpăţânii, in imediata vecinătate a Mănăstirilor 

Bistriţa, Arnota şi Horezu, locuri încărcate de istoria neamului şi moşteniri culturale. 

             Documentele de arhiva indica ziua de 3 noiembrie 1960 ca fiind data înfiinţării scolii. Şcoala a început sa funcţioneze in vechile clădiri ale 

Mănăstirii Bistriţa, cu un efectiv de 205 elevi , repartizaţi in 16 clase şi 5 meserii şi cu 24 cadre didactice. 

             In anii următori şi pana in prezent dinamica efectivelor de elevi a fost următoarea : 

 1965. Efectivul de elevi se măreşte la 405, repartizaţi in 33 de clase şi 8 meserii; 

 1975. Efectivul de elevi se măreşte la 610, repartizaţi in 44 clase şi 10 meserii; 

 1976. Se dau in folosinţa noul local al scolii, sala de sport, cantina şcolara şi centrala termica. Se constituie Centrul şcolar nr. 14 Bistriţa in 

componenta căruia intra şi 10 clase de cămin şcoala; 

 1980. Se dau in folosinţa noile ateliere de instruire practica. Se înfiinţează meseriile de horticultor şi zootehnist; 

 1990. Efectivul scolii este de 852 de elevi repartizaţi in 54 de clase şi 15 meserii; 

 2000. Sunt înscrişi 339 elevi repartizaţi in 35 de clase. Căminul şcoala este mutat la Băbeni, judeţul Vâlcea; 

 2006. Se înfiinţează Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva Bistriţa. La SAM învăţământ special sunt înscrişi 127 elevi repartizaţi in 9 

clase iar la SAM învăţământ public se înfiinţează o clasa cu 15 elevi; 

 2008. Se dau in folosinţa o noua cantina şcolara şi un internat cu 90 de locuri cu fonduri repartizate de la Consiliul Judeţean Vâlcea; 

 2009-2010. La CSEI Bistriţa sunt înscrişi 207 elevi repartizaţi in 13 clase la Bistriţa şi 6 clase la CNF Rm. Vâlcea. Se înfiinţează ciclul 

inferior al liceului tehnologic de învăţământ special. 

 2011-2012. La CSEI Bistriţa sunt înscrişi la inceputul anului scolar 228 elevi, repartizati in 19 clase 

 2012. Se infiinteaza Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrita, Comuna Costesti, judetul Valcea 

 2012-2013 La Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar 271 elevi repartizati in 22 clase 

 2013-2014 La Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar 261 elevi, repartizati in 23 clase 

 2014-2015 La Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar 2014-2015 258 elevi, repartizati in 22 de clase 

( 6 clase invatamant profesional special; 12 clase a X a si a XI a ciclul inferioar al liceului tehnologic special si 4 clase stagii de pregatire 

practica) . Incepand cu acest an sclolar se infiinteaza clase de invatamant profesional.   

 2015-2016 La Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar    222  elevi, repartizati in    22 de clase ( 11 

clase invatamant profesional a IX-a si a X-a;  6 clase a XI-a ciclul inferior al liceului; 5 clase stagii de pregatire practica  ) 
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 2016 Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Bistrita isi schimba denumirea in Scoala Profesionala Speciala Bistrita, Comuna Costesti, judetul 

Valcea, care scolarizeaza elevi cu CES  in invatamant profesional  special cu durata de 4 ani; 

 2016-2017 La Scoala Profesionala Speciala Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar 203 elevi, repartizati in 20 de clase invatamant 

profesional special. 

 2017-2018 La Scoala Profesionala Speciala Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar 173 elevi repartizati in 17 clase invatamant 

special profesional. 

 2018-2019 La Scoala Profesionala Speciala Bistrita sunt inscrisi la inceputul anului scolar 153 elevi repartizati in 10 clase invatamant 

special profesional. 

 

 

3. Date de identificare 

 

Denumire -  Scoala Profesionala Speciala Bistrita 

CUI  2541428 

Adresa: strada Arnotei, nr. Bistrița Costești, Vâlcea, România 

Telefon 0250863361 

E-mail : sc_bistrita@yahoo.com 

Website: www.scoala-bistrita-costesti.ro 

 

4. Date calitative și cantitative privind resursele umane, resursele materiale, oferta educațională și performanțele școlii: 

 

 - Date statistice 

 - Resurse umane 

 - Baza materială 

 - Oferta educaţională 

 - Rezultate şi performanţe şcolare 
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Date statistice 

 
PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

    Oferta educaţionala s-a diversificat an de an şi s-a adecvat cerinţelor agenţilor economici şi pieţii muncii. Formele de învăţământ in anul şcolar 

2013-2014: liceu tehnologic învăţământ special- ciclul inferior urmat de  stagii de pregatire practica, iar in anul scolar 2014-2015: invatamant profesional 

special si   liceu tehnologic învăţământ special- ciclul inferior urmat de  stagii de pregatire practica. Incepand cu 1 septembrie 2016 Liceul Tehnologic 

Special nr.1 Bistrita isi schimba denumirea in Scoala Profesionala Speciala Bistrita scolarizand elevi cu CES  cu deficiente medii si usoare invatamant 

profesional special, cu durata scolarizarii de 4 ani, invatamant de zi. 

Piaţa muncii din regiunea Sud-vest Oltenia reflecta in mare tendinţele de la nivel naţional . Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a 

economiei romaneşti, au dat şi in judeţele regiunii o noua dimensiune problemei adaptării forţei de munca la cerinţele pieţii. 

La nivel zonal sunt întâlnite principalele tendinţe : diversificarea structurii ocupaţionale şi a surselor de venit, degradarea ocupării forţei de munca, 

creşterea numărului angajaţilor din sectorul privat care lucrează la negru, migrarea forţei de munca in tari ale Uniunii Europene . 

      Ca răspuns la cererile de pe piaţa forţei de munca, şcoala noastră s-a acreditat in mai 2015 pentru urmatoarele domenii : 

 Turism şi alimentaţie 

 Mecanica 

 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 Fabricarea produselor din lemn 

 Industrie textile şi pielărie 
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Oferta educaţională a scolii pentru anul şcolar 2013-2014 este următoarea : 

 

1. Ciclul inferior al liceului- cu durata de 3 ani- filiera tehnologica- profil tehnic si servicii- invatamant special 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

2 22 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 22 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 13 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Textile 

pielarie/Confectioner 

produse textile 

1 12 

Clasa a IX a tehnologica servicii Turism si 

alimentatie/Bucatar 

1 15 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 14 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 25 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Textile 

pielarie/Confectioner 

produse textile 

1 9 

Clasa a X a tehnologica servicii Turism si 

alimentatie/Bucatar 

1 11 

      

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

1 9 
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utilaj tehnologic 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 19 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 12 

Clasa a XI a tehnologica servicii Turism si 

alimentatie/Bucatar 

1 12 

 

 

2. Stagii de pregatire practica pentru nivel 2 de calificare cu durata de 24 saptamani- invatamant special: 

 

Domeniul profilul Calificarea 

profesională 

Număr de clase Nr. elevi 

Mecanica tehnic Lacatus 

constructii 

metalice si 

utilaj tehnologic 

2 19 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

tehnic Tamplar 

universal 

1 15 

Constructii, 

instalatii si lucrari 

publice 

tehnic Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar 

1 11 

Textile pielarie tehnic Confectioner 

produse textile 

1 9 

Turism si 

alimentatie 

servicii Bucatar 1 12 
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Oferta educaţională a scolii pentru anul şcolar 2014-2015 este următoarea : 

 

1. Invatamant profesional special cu durata de 4 ani: 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

2 25 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 24 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 13 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 14 

 

 

2. Ciclul inferior al liceului- cu durata de 3 ani- filiera tehnologica- profil tehnic si servicii- invatamant special 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

2 21 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 20 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Textile 

pielarie/Confectioner 

produse textile 

1 11 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 12 
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Clasa a X a tehnologica servicii Turism si 

alimentatie/Bucatar 

1 16 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 11 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 24 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Textile 

pielarie/Confectioner 

produse textile 

1 9 

Clasa a XI a tehnologica servicii Turism si 

alimentatie/Bucatar 

1 9 

 

 

3. Stagii de pregatire practica pentru nivel 2 de calificare cu durata de 24 saptamani- invatamant special: 

 

Domeniul profilul Calificarea 

profesională 

Număr de clase Nr. elevi 

Mecanica tehnic Lacatus 

constructii 

metalice si 

utilaj tehnologic 

1 9 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

tehnic Tamplar 

universal 

1 15 

Constructii, 

instalatii si lucrari 

publice 

tehnic Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar 

1 13 

Turism si 

alimentatie 

servicii Bucatar 1 12 
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Oferta educaţională a scolii pentru anul şcolar 2015-2016 este următoarea : 

 

1. Invatamant profesional special cu durata de 4 ani: 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 8 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 20 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 10 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 11 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 2 19 
Clasa a X-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 2 20 
Clasa a X-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 1 11 
Clasa a X-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 14 

 

 

2. Ciclul inferior al liceului- cu durata de 3 ani- filiera tehnologica- profil tehnic si servicii- invatamant special 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 11 
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Clasa a XI-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 19 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Textile 

pielarie/Confectioner 

produse textile 

1 10 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 9 

Clasa a XI a tehnologica servicii Turism si 

alimentatie/Bucatar 

1 15 

 

3. Stagii de pregatire practica pentru nivel 2 de calificare cu durata de 24 saptamani- invatamant special: 

 

Domeniul profilul Calificarea 

profesională 

Număr de clase Nr. elevi 

Mecanica tehnic Lacatus 

constructii 

metalice si 

utilaj tehnologic 1 8 
Fabricarea 

produselor din 

lemn 

tehnic Tamplar 

universal 
2 20 

Constructii, 

instalatii si lucrari 

publice 

tehnic Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar 
1  10 

Turism si 

alimentatie 

servicii Bucatar 
1 11 
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Oferta educaţională a scolii pentru anul şcolar 2016-2017 este următoarea : 

 

1. Invatamant profesional special cu durata de 4 ani: 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn 2 19 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Constructii si lucrari 

publice 1 13 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Turism si alimentatie 1 14 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 

9 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 

19 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 

10 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 10 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 1 13 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 2 18 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 1 8 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 13 
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2. Ciclul inferior al liceului- cu durata de 3 ani- filiera tehnologica- profil tehnic si servicii- invatamant special 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

0   0 0 0 

 

 

 

3. Stagii de pregatire practica pentru nivel 2 de calificare cu durata de 24 saptamani- invatamant special: 

 

Domeniul profilul Calificarea 

profesională 

Număr de clase Nr. elevi 

Mecanica tehnic Lacatus 

constructii 

metalice si 

utilaj tehnologic 

 
1 9 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

tehnic Tamplar 

universal 
2 17 

Constructii, 

instalatii si lucrari 

publice 

tehnic Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar 
1 8 

Turism si 

alimentatie 

servicii Bucatar 
1 14 

   1 9 
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Oferta educaţională a scolii pentru anul şcolar 2017-2018 este următoarea : 

 

1. Invatamant profesional special cu durata de 4 ani: 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de 

clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 10 

Clasa a IX-a tehnologica servicii Turism si alimentatie 1 11 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn 

1 15 

Clasa a X-a tehnologica servicii Turism si alimentatie 1 13 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Constructii si lucrari 

publice 1 12 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn 2 18 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 

1 

5 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 

2 

16 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 

lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

1 

9 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 9 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus 

constructii metalice si 

utilaj tehnologic 1 9 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din 

lemn/Tamplar universal 2 15 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si 1 7 
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lucrari publice/Zugrav-

ipsosar-vopsitor-tapetar 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 13 

 

 
Oferta educaţională a scolii pentru anul şcolar 2018-2019 este următoarea : 

 

2. Invatamant profesional special cu durata de 4 ani: 

 

Clasa Filiera Profilul Domeniul/ 

Specializarea 

Număr de clase Nr. elevi 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Constructii si lucrari publice 1 12 

Clasa a IX-a tehnologica servicii Turism si alimentatie 1 12 

Clasa a IX-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din lemn 1 10 

Clasa a X-a tehnologica servicii Turism si alimentatie 1 12 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic 1 10 

Clasa a X-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din lemn 1 15 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Turism si alimentatie 1 13 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din lemn/Tamplar universal 2 18 

Clasa a XI-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si lucrari publice/Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 1 12 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Mecanica/Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic 1 5 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Fabricarea produselor din lemn/Tamplar universal 2 16 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Constructii, instalatii si lucrari publice/Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 1 9 

Clasa a XII-a tehnologica tehnic Alimentatie si turism 1 9 
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SITUATIA SCOLARA SI DISCIPLINARA  A ELEVILOR IN ANUL SCOLAR 2018-2019 PE CLASE 

       
                    

  
ELEVI INSCRISI LA 
INCEPUT DE AN 

ELEVI VENITI IN CURSUL 
ANULUI 

ELEVI RAMASI LA FINELE 
ANULUI ELEVI PROMOVATI PROMOVATI FRECVENTA PROMOVATI PE MEDII 

ELEVI CU SITUATIE 
SCOLARA NEINCHEIATA NESCOLARIZATI NOTA LA PURTARE   

CLASA TOTAL FETE TOTAL FETE TOTAL FETE TOTAL FETE % % 5-6.99 7-8.99 9-10.00 TOTAL FETE TOTAL FETE 9.99-7 SUB 7 

IX A 12 0     12 0 12 0     4 4 4         4   

IX B 11 8 1 1 12 9 12 9     1 6 5         0   

IX C 10 3     10 3 9 2     4 5 0 1 1     3   

TOTAL 33 11 1 1 34 12 33 11 97.06 97.52 9 15 9 1 1 0 0 7   

X A 10 0     10 0 9 0     1 5 3 1       5   

X B 12 7     12 7 11 7     0 5 6 1       2   

X C 15 2     15 2 14 2     3 10 1 1       3   

TOTAL 37 9 0 0 37 9 34 9 91.89 92.75 4 20 10 3 0 0 0 10   

XI A 13 7     13 7 13 7     2 9 2 0       2   

XI B 12 0     12 0 8 0     0 6 2 4       1   

XI C 10 3     10 3 10 3     4 1 5 0       0   

XI D 8 4     8 4 7 3     1 6 0 1 1     2   

TOTAL 43 14 0 0 43 14 38 13 88.37 93.37 7 22 9 5 1 0 0 5   

XII A 5 0     5 0 5 0     0 5 0 0       3   

                    

                    XII B 7 0     7 0 5 0     3 2 0 2       1   

XII C 9 0     9 0 5 0     1 1 3 2   2   2   

XII D 9 6     9 6 7 5     1 2 4 1 1 1   3   

XII E 9 1     9 1 8 1     0 8 0 1       1   

TOTAL 39 7 0 0 39 7 30 6 76.92 88.04 5 18 7 6 1 3 0 10   

TOTAL 
GENERAL 152 41 1 1 153 42 135 39 88.24 92.92 25 75 35 15 3 3 0 32   
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Nivel de invatamant  3 

pentru anul scolar 2018-2019  

Limba de predare  romana   

Numar de clase  15 clase profesionale speciale  

Numar de elevi   153 elevi  

Numar cadre didactice  24 profesori pt  profesionala/5 maistri instructori  

 

Număr c.d. conducere Director -1  
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Personal didactic auxiliar – număr pe categorii 

Categorii de personal Numar de persoane Numar de norme pentru fiecare categorie de personal 

Secretar 1 1 

Administrator financiar 1 1 

Administrator patrimoniu 1 1 

Medic 1 0,5 

Asistent medical 2 2 

Bibliotecar 1 0,5 

Pedagogi/ supraveghetori 6 6 

Functionar economic 1 1 

Asistent social 1 1 

 

 

Personal nedidactic (număr pe categorii) 

Categorii de personal Numar de persoane Numar de norme pentru fiecare categorie de personal 

Ingrijitori 7 6,5 

Muncitor, sofer, 

spalatoreasa 

3 3 

Bucatari 3 3 

Fochisti 4 4 

Magaziner 1 1 
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Resurse umane 

 
 Gradul de acoperire a normelor cu personal didactic, precum şi gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate si cu pregătire 

psiho-pedagogică corespunzătoare) este de 100%.  

 

Nr. total 

cadre 

didactice 

 

 

29 

Nr. cadre 

didactice cu 

norma de 

bază în 

şcoală 

25 

Nr. cadre 

didactice 

titular 

 

 

15 

Nr. cadre 

didactice 

suplinitori 

 

 

10 

Nr. cadre 

didactice 

detasate 

 

 

- 

Nr. Cadre 

didactice 

necalificaţi 

 

 

1 

 

Total cadre 

didactice 

existente  

Număr cadre didactice  

cu doctorat 

Număr cadre didactice cu 

grad I 

Număr cadre didactice cu grad II Număr cadre 

didactice cu grad 

DEFINITIVAT 

Număr cadre 

didactice 

DEBUTANT 

29 1 12 3 10 3 
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CADRELE DIDACTICE ALE ŞCOLII  

ÎNSCRISE PENTRU OBŢINEREA  GRADELOR DIDACTICE 

 

 

 

INSCRIEREA LA GRADE DIDACTICE 

Nr.crt 

Numele şi 

prenumele 

(casatorita) 

Specialit

atea 

Gradul 

didactic pentru 

care solicită 

depunerea 

dosarului în 

vederea înscrierii 

Sesiunea 
Observatii 

 

1

1 
Osiac Gheorghe Constructii 

 

II 

 

2019 

Efectuate 

IC1(21.03.2017) 

IC2 

IS(2.04.2019) 

2

2 
Popa Lavinia 

Educatie fizica 

si sport 

Preanscriere 

GR II 
2020 - 

2

3 

Buse Elena Alina 

(Bondoc) 
Religie I 

2017-

2019 

IC2(29.05.2017) 

IS(MAI 2019) 

Sustinerea lucrarii 
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 CADRE DIDACTICE INSCRISE LA GRADE DIDACTICE 2019-2021 

Nr.crt. 

Numele şi 

prenumele 

(casatorita) 

Specialitatea 

Gradul 

didactic pentru 

care  olicit 

înscrierea(cerere 

în anul 

premergător 

înscrierii) 

Sesiun

ea 
Observatii 

1 Dicu Sevastia pedagogie I 
2020-

2021 

Dosar de inscriere 

IC2(11.04.2019) 

2 Miutoiu Bogdan Lb. Romana II  cerere 

3 
Lapadat 

Alexandra(Baescu) 

Psihopdagogie 

speciala 
II  

Cerere 

 

4 Nita Paula Matematica II  
Cerere 

ICI (31.MAI.2019) 

5 
Monea A. 

Ileana(Deaconu) 

Psihopedagogie 

specială 
II  

Cerere 

ICI(27.05.2019) 

6 
Diaconu Ana – 

Maria(Diaconu) 
Lb. Franceza I  

Cerere 

29.05.2019) 
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CADRELE DIDACTICE ALE ŞCOLII  

CARE SUNT PROF. METODIŞTI 

 

NR. CRT. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

PROF. METODIST 

1. SEVASTIA LIZUCA DICU  

ÎNV. SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT 

 

2. CÎRSTEA IOANA INVĂȚĂMÂNT TEHNOLOGIC 

 

 

 

 

 

 

CADRELE DIDACTICE ALE ŞCOLII  

CARE SUNT PROF. FORMATORI 

 

NR. CRT. 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

 

 

PROF. FORMATOR 

 

1. 

 

SEVASTIA LIZUCA DICU 

 

FORMATOR NAŢIONAL 
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Alte cursuri: 

 

 Participarea la simpozioane, concursuri-cursuri : 

 

        

 Prof.dr.Dicu Sevastia- inițiator, organizator, coordonator de   Simpozion Alternative educationale viabile in recuperarea copiilor cu CES » 30 martie 

2019 și  Concurs national « Impreuna desenam viitorul », Scoala profesionala Speciala Bistrita ; 

 Prof.dr.Dicu Sevastia- inițiator, organozator,  coordonator  Simpozion regional  ,, Incluziune si diversitate in scoala romaneasca de azi -  Scoala 

Gimnaziala Nr.4 Rm. Valcea –  1iunie 2019 și Concurs Regional ,, Suflet de copil,,   -Scoala Gimnaziala Nr.4 Rm. Valcea –  1iunie 2019 

 Prof.dr.Dicu Sevastia Concursul National ,, Impreuna desenam Viitorul,,- SPS Bistrita, 30 martie 2019 

 Prof.dr.Dicu Sevastia , coordonator Concurs National de Dans »IMPREUNA PENTRU VIITOR »Editia a XII-a ,etapa regionala, desfasurat in 

cadrul SNAC-17 Mai 2019  

 Prof.dr.Dicu Sevastia , coordonator Concurs  Mascota SNAC   - echipa Ciresarii- Locul  I ( Marica George Alin, Mardasanu Alexandru, Rosiu 

Adrian) 

 Prof.dr.Dicu Sevastia , coordonator Festival Concurs Regional de Folclor – Ladesti ,1 iunie 2019 

 Prof.dr.Dicu Sevastia , coordonator Festival Concurs  regional,, Nerostite chemari,,- Simeria veche, 20.03.2019 

  Prof.dr.Dicu Sevastia      Dezbatere »  Invatamantul in perspectiva » 

 Nistor Maria Magdale _ Simpozion «  Alternative educationale viabile in recuperarea copiilor cu CES » 30 martie 2019 

        Prof. Deaconu Ileana 

 Simpozion National  ,,Importanta  Evaluarii Initiale in activitatea didactica: Metode. Tehnici. Strategii,  noiembrie 2018, organizat de Editura 

ARABELA in parteneriat cu Editura Esential Proiect Educational  

 Simpozion regional  ,, Incluziune si diversitate in scoala romaneasca de azi -  Scoala Gimnaziala Nr.4 Rm. Valcea –  1iunie 2019 
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 Simpozion National ,, Alternative educationale viabile in recuperarea copiilor cu CES,, – SPS Bistrita, 30 martie 2019. 

 Concurs  Mascota SNAC   - echipa Ciresarii- Locul  I ( Marica George Alin, Mardasanu Alexandru, Rosiu Adrian) 

 C oncurs Regional ,, Suflet de copil,,   -Scoala Gimnaziala Nr.4 Rm. Valcea –  1iunie 2019 

 Concursul de Dans ,, IMPREUNA PENTRU VIITOR,, faza regionala - 

 Festival Concurs Regional de Folclor – Ladesti ,1 iunie 2019 

 Concursul National ,, Impreuna desenam Viitorul,,- SPS Bistrita, 30 martie 2019 

 Festival Concurs  regional,, Nerostite chemari,,- Simeria veche, 20.03.2019 

 Concurs ,, Omul drag de la catedra,,  

 Simpozion ,,Omul drag de la catedra,, 

       Prof. Rapeanu Ioana   _   Workshop « Provocari,Perspective si Responsabilitati in Invatamantul Special, conform noului curriculum » 16.Mai 2019 ; 

       Prof. Peca Ana-Maria 

– Simpozion »Nouvell apprache de la langue francaise – C.N Mircea cel Batran » 

– Protrgez la Nature 

Prof.  Carstea Ioana 

   Concurs National de Dans »IMPREUNA PENTRU VIITOR »Editia a XII-a ,etapa regionala, desfasurat in cadrul SNAC-17 Mai 2019  

Prof. Fulgescu Mirela 

 Concurs Campanie globala pentru educatie,, Salvati copiii,, 

 Concurs ,, Omul drag de la catedra,, 
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Realizarea cuprinderii elevilor in şcoala s-a făcut in următoarele etape: 

a) desemnarea prin decizie interna a CIEC (comisia interna  de evaluare continua) şi repartizarea elevilor de clasa a IX a prin aceasta comisie; 

b) Repartizarea elevilor pe meserii şi clase 

c) Repartizarea diriginţilor şi maiştrilor instructori 

d) Constituirea claselor conform normativelor in vigoare 

 

B.6. A fost asigurata asistenta medicala, protecţia muncii şi protecţia elevilor şi salariaţilor in situaţii de urgenta; 

 

B.7. Personalul scolii a fost normat şi utilizat conform legislaţiei in vigoare; 

 

B.8. Au fost realizate fise pentru toate posturile şi descrieri de rol pentru întreg personalul scolii. 

 

B.9. Au fost întocmite toate documentele tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD,CJ, CJRAE,MEN, autorităţile locale cu privire la resursele 

umane. 

 

B.10. A fost asigurat cadrul instituţional pentru participarea personalului scolii la procesul decizional prin colectivele şi organele existente: Consiliul de 

Administraţie şi Consiliul Profesoral. 

 

B.11. Documentele referitoare la resursele umane sunt arhivate şi păstrate in condiţiile legii. 

 

B.12. A fost asigurata formarea continua generala corelata cu evaluarea personalului din subordine. 

 

B.13.  A fost asigurata consilierea generala şi specifica pentru întreg personalul din subordine 

 

B.14. A fost încurajata o cultura organizaţionala care stimulează comunicarea deschisa şi participarea activa a personalului scolii  

 

B.15.  In interiorul scolii conflictele dintre diferiţi actori au fost rezolvate transparent şi eficient. 
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Baza materială 
 

 

 RESURSE MATERIALE 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Dezvoltarea si valorificarea in permanenta a bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piaţa muncii 

 Acoperirea necesarului de calculatoare  şi soft educaţional pentru toate domeniile curriculare 

 Accesarea de fonduri prin continua colaborare şi solicitare către CJRAE şi CJ 

 Modernizarea unor spatii din incinta LTS Nr. 1 Bistrita şi a unor resurse didactico-materiale; 

.C.1. La începutul fiecarui an şcolar  a fost elaborat Proiectul de buget şi Proiectul de achiziţii al SPS Bistriţa 

C.2. A fost întocmita documentaţia pentru reparaţii 

C.3. Au fost achiziţionate materialele conform bugetului alocat pentru dotare, conform legii, pe capitole şi articole bugetare 

C.4. Obiectele de inventar şi mijloacele fixe achiziţionate au fost repartizate conform planificărilor şi solicitărilor. 

C.5. Alocarea burselor profesionale şi a celorlalte forme de ajutor oferite de lege 

C.6. Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, combustibilul de calorifer, alimentarea cu apa, paza, etc. 

C.7. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale cerute de CJ, CJRAE, ISJ MECTS,etc. 

C.8. Au fost întocmite documentele legale privind managementul financiar . 

C.9. Au fost păstrate şi arhivate documentele financiare oficiale . 

C.10. A fost asigurata transparenta elaborării execuţiei bugetare . 

C.11. Au  fost formate şi consolidate echipele personalului administrativ: 

- centrala termica, cantina,  muncitori, ingrijitori.                                                                                                                               

C.12. Au fost negociate cele mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetara 
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C 13. INFORMAŢII PRIVIND SPATIILE ŞCOLARE: 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spatii Suprafaţa m.p. 

1 Săli de clasa 12 -5 432 

2 Cabinete 3 -1 84 

3 Laboratoare 5 360 

4 Ateliere 18 - 3 2130 

5 Sala si/sau teren de educaţie fizica şi sport 1+1      525 

6 Spatii de joaca 1 100 

    

Conform protocolului incheiat cu Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului Ramnicu Valcea, din cele 17 Sali de clasa 5 Sali si 3 ateliere sunt 

puse la dispozitie de catre Colegiul de Silvicultura pentru elevii din zona Rm Valcea  

Unitatea funcţionează pe un schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de  10/20 

minute. 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPATIILE AUXILIARE: 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spatii Suprafaţa 

1 Biblioteca şcolara/ centru de informare şi documentare  1 64 

2 Sala pentru servit masa 1 387 

3 Dormitor  18 684 

4 Bucătărie 1 20 

5 Spălătorie 1 10 

6 Spatii sanitare 3 10 

7 Spatii depozitare materiale didactice 1 100 
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INFORMAŢII PRIVIND SPATIILE ADMINISTRATIVE: 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spatii Suprafaţa m.p. 

1 Secretariat 1 12 

2 Spaţiu destinat echipei manageriale 1 36 

3 Contabilitate 1 12 

4 Casierie  1 12 

5 Birou administraţie 1 12 

6 Cancelarie 1 120 
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Oferta educaţională 

 
  Școala Profesional Speciala Bistrita face parte din sistemul de învăţământ special şi şcolarizează elevi cu CES 

  Școlarizarea se face pe următorul nivel:  

   învăţământ profesional special, 

       -profil tehnic -  domeniul mecanică 

       - profil tehnic - domeniul fabricarea produselor din lemn 

                                                                        - profil tehnic  - domeniul Industria textile si pielarie 

       - profil tehnic -  domeniul Construcții, instalații și lucrări publice 

                                                                        - profil servici -   domeniul Turism și alimentație 

                                                                                                                             

  Niveluri, filiere, profiluri/domenii, specializări/calificări profesionale pentru care există autorizarea de funcționare provizorie:  

Nivel de învăţământ/ 

Nivel de calificare 

Filiera/ 

Profilul 
Domeniul pregătirii de bază 

Calificarea profesională/ 

Specializare 

 

Profesional/ 

 

Nivel 3 

(cf. HG nr. 

 

918/2013) 

Fabricarea produselor  

din lemn 
- Tâmplar universal 

Ordinului 

MENCTS nr. 

5198/2015 
Construcții, instalații și lucrări publice - 

Zugrav-ipsosar--vopsitor-tapețar 

 

Mecanică - 
Lăcătuș constructii metalice si utilaj 

tehnologic  

Turism și alimentație - 
Bucătar 

 

Industria textile si pielarie - Confectioner produse textile 
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SDV-uri folosite la executarea reperelor 
componente ale unui produs Mecanica de extindere 3 cls a IX a Rapeanu Andreescu Ioana Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz ISJ 

Calitatea, fiabilitatea si mentenanta 
structurilor metalice Mecanica de extindere 3 cls a XI a Rapeanu Andreescu Ioana Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz ISJ 

Constructii metalice Mecanica impus 3 cls a XII a 
 Conform planului de 

invatamant Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz MEN 

Fasonarea armaturilor Constructii si lucrari publice de extindere 3 cls a X a 
Osiac Gheorghe si Boboaca 

Gheorghe Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz ISJ 

Lucrari de compartimentare si tavane 
false cu placi din gips - carton Constructii si lucrari publice de extindere 3 cls a XI a 

Osiac Gheorghe si Boboaca 
Gheorghe Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz ISJ 

Vopsitorii Constructii si lucrari publice impus 3 cls a XII a 
Conform planului de 

invatamant Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz MEN 

Bazele nutritiei Turism si alimentatie de extindere 3 cls a IX a 
Cirstea Ioana  si Budriga 

Dorina Scoala Profesionala Speciala Bistrita Avis ISJ 

Activitati specifice in saloanele de servire Turism si alimentatie de extindere 3 cls a X a 
Cirstea Ioana  si Budriga 

Dorina Scoala Profesionala Speciala Bistrita Avis ISJ 

Calitatea, estetica si valoarea nutritiva a 
preparatelor culinare Turism si alimentatie de extindere 3 cls a XI a 

Cirstea Ioana  si Budriga 
Dorina Scoala Profesionala Speciala Bistrita Avis ISJ 

Preparate specifice zonei Turism si alimentatie impus 3 cls a XII a 
Conform planului de 

invatamant Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz MEN 

Tehnici de valorificare a lemnului de mici 
dimensiuni 

Fabricarea produselor din 
lemn disciplina noua 3 cls a IX a 

Marinescu Mihail si Olteanu 
Mihai Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz ISJ 

Tehnologia de fabricare a cherestelei 
Fabricarea produselor din 
lemn disciplina noua 3 cls a X a 

Marinescu Mihail si Olteanu 
Mihai Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz ISJ 

Montarea si ambalarea produselor din 
lemn 

Fabricarea produselor din 
lemn impus 3 cls a XI a 

Conform planului de 
invatamant Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz MEN 

Tehnologia debitarii semifabricatelor 
superioare 

Fabricarea produselor din 
lemn impus 3 cls a XII a 

Conform planului de 
invatamant Scoala Profesionala Speciala Bistrita Aviz MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum la decizia scolii CDL-uri 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Denumire Cadru 

didactic 

Clasa  Disciplina Aria curriculară Tip CDS 
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Rezultate şi performanţe şcolare  

Anul școlar Număr elevi înscriși 

la începutul anului 

școlar 

 

Veniți în timpul 

anului școlar 

 

Plecați la altă 

școală în timpul 

anului școlar 

Număr elevi care au 

abandonat școala 

 

Număr elevi existenți la sfârșitul 

anului 

 (a) (b) (c) (d) (e=a+b-c-d) 

    Nr. %   

(d/a) 

 

2017-2018 173 2 -  - 173 

2018-2019 153 1 -  - 153 

 

Rata de absolvire în ultimii doi ani școlari încheiați 

 

Anul școlar Numărul de elevi din clase terminale 

existenți la sfârșitul anului școlar 

Numărul de elevi promovați 

 

Rata de absolvire 

 

 

 a b a/b 

2014-2015 258 211 81% 

2015-2016 222 189 85% 

 

2016-2017 203 184 91% 

 

2017-2018 173 

 

162 

 

93,64 % 

 

2018-2019 153 139 90,85 
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        Rezultate la olimpiade și concursuri 2018-2019: 

 

Concurs Faza Judeţeană Faza Regionala Premii Faza Nationala 

Concurs  Mascota SNAC   - echipa 

Ciresarii-   

Coordonatori 

Prof. Dr. Dicu 

Sevastia 

Prof. Deaconu Ileana 

 

 

 

Locul I –  echipa ,, Ciresarii” -

elevii Marica George Alin; 

Mardasanu Alexandru; Rosiu 

Dumitru 

 

Locul I –  echipa ,, Ciresarii” -

elevii Marica George Alin; 

Mardasanu Alexandru; Rosiu 

Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori 

Prof. Dr. Dicu Sevastia 

Prof. Deaconu Ileana 

 

Concursul Național ,,SCRISOARE 

PENTRU PRIETENUL MEU”, 

SNAC 

coordonator prof. dr. 

Sevastia Dicu 

 Premiul I – Avram Nicolae 

Gabriel 

Premiul II – Marica George Alin ,  

 

 

Concursul Național ,,DINCOLO DE 

CUVINTELE ROSTITE”,  SNAC 

Coordonator: prof. 

dr. Sevastia Dicu 

 Premiul I- Lacatus Ronardo,  

 

Premuil III – Patrulescu Elena 

Andrada 
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Concursul Național de DANS,, 

Impreuna pentru Viitor”, SNAC, 

 

coordonator Prof. dr. 

Sevastia Dicu,  prof. 

Cirstea Ioana 

Prof. Miutoiu 

Bogdan 

 Locul I- dans traditional 

Locul II – dans modern 

Elevii: Bondoc  Elena; Canale 

Ana-Maria; Fasui Mihaela; 

Macau Daria-Ioana; Istrate Ana-

Maria 

 

Concursul Județean Lumea mea-

Lumea copilariei, editia a III-a, 2019, 

C.A.E.J. Suceava, CȘEI Sf. Andrei, 

Gura Humorului, Suceava, 

coordonator prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 coordonator prof. dr. 

Dicu Sevastia- 

indrumator copii cu 

handicap asociat 

 

 Premiul I – Bondoc Elena 

Premiul II Diaconescu Larisa 

Premiul II Lăcraru Amalia 

 

 

Concurs interjudetean Uniti pentru 

Viata, , BI, CCD Valcea, 2018, 

organizat de Liceul Ferdinand I, Rm. 

Valcea,  

coordonator prof. dr. 

DicuSevastia 

 Premiul I - Moraru Elena Narcisa 

Premiul II- Leanca Lucian Alin 

Premiul III- Diaconescu Larisa 

 

 

Concursul Național de DANS 

Impreuna pentru Viitor, SNAC 
 

 Coordonatori- prof. 

Dicu Sevastia;  

Prof. Cirstea Ioana; 

Premiul III –Steluțe  

brancovenene 

 

 

Concurs Campanie globala pentru 

educatie,, Salvati copiii,, 

 Coordonatori: 

Prof. Fulgescu 

Mirela 

Prof. Peca Ana 

Maria 

participare  
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Festival Concurs Regional de Folclor 

– Ladesti ,1 iunie 2019,” Sa ne 

cunoastem satul” 

 

 Indrumatori: 

Prof. Dr. Dicu 

Sevastia,  

Prof. Cirstea Ioana 

Prof.Deaconu 

Ileana 

M.I. Budriga 

Dorina 

Prof. Miutoiu 

Bogdan 

Locul II   

Festival Concurs  regional,, Nerostite 

chemari,,- Simeria veche, 20.03.2019 

 Indrumatori: 

Prof.  dr. Dicu 

Sevastia 

Prof. Cirstea Ioana 

Prof. Deaconu 

Ileana 

M.I. Budriga 

Dorina  

Premiul I-echipa de dansuri 

populare ,, Stelute Brancovene” 

 

Premiul 1-elev Oancea Beatrice si 

Mesteru Sabian 

 

 

Concurs national Traditii si obiceiuri 

la Romani, editia a VI-a, 2018, 

organizat de Scoala Gimnaziala Ghe. 

Nicolau Romani, judetul Neamt,  

  Premiul II – Pirvu Andreea 

Premiul III – Popp Alexia 

Mentiune- Popp Alexia 

 

coordonator prof. dr. 

Sevastia Dicu 

Concursul National  

,, Impreuna desenam Viitorul,,- SPS 

Bistrita, 30 martie 2019 

Initiator Prof. Dr. Sevastia Dicu 

 

  Premiul I Boharu V. Constantin 

Adelin 

Premiul II- LuncașuVasile 

Cosmin 

Premiul III – Moraru Elena 

Narcisa 

Mentiune –Moraru – Elena 

Narcisa 

 

 

Coordonator: prof. Dr. 

Dicu Sevastia 
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Locul I- Andreescu Andreea 

 

 

Premiul I-Avram Nicolae 

Premiul II- Marica Alin 

 

 

Premiul II-Mesteru Sabiana 

Premiul Mentiune-Iovanescu 

Cristina 

 

Indrumator: Prof. 

Fulgescu Mirela 

 

Coordonator 

Deaconu Ileana 

 

 

 

 

 

coordonator Cirstea 

Ioana  

 

Concurs Regional ,, Suflet de copil,,   

-Scoala Gimnaziala Nr.4 Rm. Valcea 

–  1iunie 2019 

Initiator Prof. Dr. Sevastia Dicu 

 

 Coordonatori: 

Prof. Dr. Dicu 

Sevastia 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Deaconu 

Ileana 

Premiul I- Leanca Lucian Alin 

Premiul II- LuncașuVasile 

Cosmin 

Premiul III – Moraru Elena 

Narcisa 

Mentiune –RacoltaNicoleta 

Locul I – elev Avram Nicolae 

Gabriel – XI B 

Locul II – elev Lacatus Ronaldo- 

XI B 

Locul III – elev 

Marica George Alin- XIB  

 

Concurs  national 

 ,, Omul drag de la catedra,,  

 

  participare Faza nationala 

Coordonatori: Prof. 

Fulgescu Mirela; 

Prof. Peca Ana Maria 

Prof.Deaconu Ileana 

Prof. Cirstea Ioana 

M.I.Budriga Dorina 
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Concurs National cu participare 

internationala ,,Traditii culinare si 

datini strabune” 

  Premiul I-elev Popa Grigore  

 

Premiul Special-elev Iovanescu 

Cristina Andreea  

 

Faza nationala  

coordonator Cirstea 

Ioana 

 

 

 

Se observa o creștere cu 33,3℅ a numărului de parteneriate la nivel local,NATIONAL…. 

 

 

Concursuri desfăsurate in SPS 

BISTRITA 

Judetene/interjedetene/regionale nationale internationale 

2015-2016    

2016-2017    

2017-2018    

 

  Se observa cresterea nr. De concursuri regionale/judetene cu 50℅, insa este de dorit organizarea si a unor concursuri internationale .  

 

 

Promovabilitatea la examene 2015-2016 

   elevi înscriși NIVEL3   

36 INSCRISI 

35 PROMOVATI 

1 NEPREZENTAT 

2016-2017 

   elevi înscriși NIVEL 3  

promovabilitate - % 

47 INSCRISI 

45 PROMOVATI 

2 NEPREZENTATI 

2017-2018 

 elevi înscriși NIVEL 3  

promovabilitate - % 

44 INSCRISI 

41 PROMOVATI 

3 NEPREZENTATI 
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Activitati extracurriculare:  

Calendarul activitatilor educative la nivelul scolii a cuprins activitati (dezbateri, mese rotunde, prezentari PPT, vizite, concursuri etc.), desfasurate 

100%, având parteneri traditionali ai scolii sau alti parteneri (fundatii, asociatii, institutii de cultura). In desfasurarea activitatilor extracurriculare si 

extrascolare s-au implicat majoritatea cadrelor didactice din scoala (93%). 

 Dintre activitati: 

CENTRALIZATOR PROIECTE  EDUCATIONALE  

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA 

An scolar Titlul  Coordonatori 

 

2018-2019 5 Octombrie Ziua Educatiei ,, Educatia ne face mai buni 

Proiect educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Dirigintii 

Educatia –calea spre viitor  

 

Director prof.dr. Dicu Sevastia 

Prof. Deaconu Ileana 

Prof. Peca Ana Maria 

Prof. Miutoiu Bogdan, prof. Carstea Ioana 

1 Decembrie –Ziua Nationala a Romaniei- 

 proiect educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

1 iunie – Ziua Copilului  Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Serbare de Craciun ,, In jurul ColinDARului”- proiect 

educational 

 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori: Miutoiu Bogdan, Peca Ana Maria, Carstea Ioana , Deaconu Ileana, 

Osiac Gheorghe 

Siguranta tinerilor pe internet- proiect educativ 

 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Peca Ana Maria 

 Dirigintii 

,, Eminescu –Luceafarul poeziei romanesti”- proiect 

educational 

  

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Miutoiu Bogdan 

  

Viitorul incepe acum  SPS Bstrita si AJOFM Valcea – Director prof. dr. Dicu Sevastia 
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parteneriat educational Prof. Carstea Ioana 

Prof. Osiac Gheorghe 

 

Parteneriat  SPS Bistrita – Centrul de Prevenire , evaluare si 

Consiliere Antidrog Valcea-parteneriat educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Dirigintii 

Parteneriat SPS Bistrita cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judetean Valcea-parteneriat educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Contract de parteneriat educational  SPS BISTRITA si  

Scoala postliceala CAROL DAVILA-parteneriat de 

colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Protocol SPS BISTRITA cu DGASPC Valcea –protocol de 

colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Acord de parteneriat SPS Bistrita –,, Biblioteca Publica 

General Nicolae Ciobanu,,- ,, Ganduri literare,,-parteneriat 

de colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori: Miutoiu Bogdan, Peca Ana Maria, Carstea Ioana 

Acord de parteneriat SPS Bistrita –,, Biblioteca Publica 

General Nicolae Ciobanu- ora non- formala-parteneriat 

educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori : Peca Ana Maria,Miutoiu Bogdan. Carstea Ioana, Fulgescu Mirela 

Protocol pentru parteneriat SPS Bistrita si Colegiul de 

Silvicultura si Protectia Mediului Rm. Valcea 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Protocol pentru parteneriat educational SPS Bistrita si 

Clubul Copiilor Horezu - ,, Impreuna suntem mai  creativi” 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof . Carstea Ioana 

Acord de parteneriat SPS Bistrita si Sectia  de Arta  ,, Gh. 

D. Anghel,, a Muzeului Judetean  ,,Aurelian  Sacerdoteanu,,  

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Protocol de parteneriat educational SPS Bistrita  si Directia 

de Sanatate Publica Valcea - ,, Sanatatea, bunul cel mai de 

pret,, 

 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Carstea Ioana Maistru Budriga Dorina 

Medic Dumitrescu Marcel 

Asistente medicale: Carmen Mladin , Cracana Elena 

Protocol  de colaborare  SPS Bistrita, Centrul Scoloar 

pentru Educatie Incluziva Babeni, Sc. Gimnaziala 

Speciala ,, Sf. Mina,, Craiova, Liceul Tehnologic Special ,, 

Beethoven,, Craiova 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Acord de parteneriat SPS Bistrita si Liceul ,, Constantin Director prof. dr. Dicu Sevastia 
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Brancoveanu,, - Simpozion Judetean- Educatie- Tehnologie 

– Progres,,  

Profesori : Carstea Ioana, Deaconu Ileana, Balasa Elena 

Acord de parteneriat pentru educatie SPS Bistrita si 

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului Rm. Valcea 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Acord de parteneriat  RNP Romsilva- Administratia 

Parcului National Buila-Vanturarita si SPS Bistrita 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

SPS Bistrita  si Parohia Pietreni II, Schitul Papusa, protocol 

de colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 Acord de parteneriat pentru educatie SPS Bistrita si 

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului Rm. Valcea  ,, 

Diferiti, dar egali” 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori: Peca Ana Maria, Miutoiu Bogdan, Deaconu Ileana, Fulgescu 

Mirela 

 Parteneriat educational ,, Traditii culinaresi datini strabune” 

 

  

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Carstea Ioana, Maistru Budriga Dorina 

 Simpozion National,, Alternative educationale viabile in 

recuperarea copilor cu CES” 

Initiator Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 

 Concurs ,, Impreuna desenam viitorul” Initiator Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 

Au fost propuse spre avizare si aprobate in Calendarul ISJ Valcea 1 simpozion national si un  concurs national : ’’Alternative viabile educationale’’ si 

‘’Impreuna desenam Viitorul’’. Au fost initiate de prof. dr. SEVASTIA LIZUCA DICU  

S-au desfasurat 2 cercuri pedagogice semestriale, COORDONATE DE PROF. DR. SEVASTIA LIZUCA DICU SPS fiind organizatoarea cercului 

pedagogic din sem. II.  

I. Participarea tuturor cadrelor didactice la Cercul pedagogic la Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova . 19 noiembrie 2018 

Cercul pedagogic : Specificul evaluarii elevilor cu CES – Fise de evaluare, teste de evaluare , Fisa de lucru, proiect didactic. 

Au sustinut lucrari urmatoarele cadre didactice :  

 

1.  Prof.dr. Dicu Sevastia, prof.Fulgescu Mirela,prof. Baesu Alexandra-Specificul  evaluării la elevii cu CES  

2. Prof.Cirstea Ioana, maistru instructor Budriga Dorina- 
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   proiect didactic Sisteme de servire  

3. Prof.dr.Dicu Sevastia,prof Deaconu Ileana 

-Fisa psihopedagogica mijloc de cunoastere a elevului  

4. Prof. Rapeanu-Andreescu Ioana -Fise de evaluare. Test de evaluare  

5. Prof. Peca Ana-Maria, prof. Miutoiu Bogdan - 

Specificul evaluarii la elevii cu CES 

 II.Cercul  pedagogic pe semestrul al II-lea » Rezolvarea conflictelor si comunicarea eficienta  in grupul de adolescenti » desfasurat la CSEI Sfantul Nicolae 

Campulung- 22. Martie 2019. Au intocmit lucrari urmatoarerele cadre didactice :                                                                            

1. Prof. dr. DicuSevastia ,, Comunicarea eficienta in contextual educatiei interculturale,, 

2. Prof. Băescu Alexanrda   ,, Rezolvarea conflictelorși comunicarea eficientă în grupul de adolescenți,, 

3. Prof.Fulgescu Mirela ,, Rezolvarea conflictelorși comunicarea eficientă în grupul de adolescenți,, 

4. Prof.Cirstea Ioana,, Rezolvarea conflictelor și comunicarea eficientă în grupul de adolescenți 

5. Prof.Deaconu Ileana,, Rezolvarea conflictelorși comunicarea eficientă în grupul de adolescenți 

6. Prof.Râpeanu Andreescu Ioana,, Rezolvarea conflictelorși comunicarea eficientă în grupul de adolescenți 

7. Prof.Bălaşa elenacu lucrarea  ,, Studiu privind rezolvarea conflictelor la nivelul clsei de elevi,, 

8. Prof. Bondoc Alina ,, Rezolvarea conflictelorși comunicarea eficientă în grupul de adolescenți,, 

9. Prof.Miutoiu Bogdan ,, Rezolvarea conflictelorși comunicarea eficientă în grupul de adolescenți 

 

A fost editata revista scolii, iar elevii au fost indrumati de cadre didactice din scoala de diferite specializari. 

Programe  și proiecte educaționale: 

Parteneriate încheiate cu alte instituții de învățământ: 2 ( Liceul Forestier Valcea). 

Parteneriate încheiate cu instituții de cultura: 2 (AJOFM VALCEA, HOREZU, POLITIA ROMANA, JANDARMERIE,Biblioteca comunala si  Județeană). 

Alte instituții :  

1. SCOALA PROFESIONALA SPECIALA BISTRITA 

An scolar Titlul  Coordonatori 

 

2018-2019 5 Octombrie Ziua Educatiei ,, Educatia ne face mai buni Director prof. dr. Dicu Sevastia 
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Proiect educational Dirigintii 

Educatia –calea spre viitor  

 

Director prof.dr. Dicu Sevastia 

Prof. Deaconu Ileana 

Prof. Peca Ana Maria 

Prof. Miutoiu Bogdan, prof. Carstea Ioana 

1 Decembrie –Ziua Nationala a Romaniei- 

 proiect educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

1 iunie – Ziua Copilului  Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Serbare de Craciun ,, In jurul ColinDARului”- proiect 

educational 

 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori: Miutoiu Bogdan, Peca Ana Maria, Carstea Ioana , 

Deaconu Ileana, Osiac Gheorghe 

Siguranta tinerilor pe internet- proiect educativ 

 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Peca Ana Maria 

 Dirigintii 

,, Eminescu –Luceafarul poeziei romanesti”- proiect 

educational 

  

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Miutoiu Bogdan 

  

Viitorul incepe acum  SPS Bstrita si AJOFM Valcea –

parteneriat educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Carstea Ioana 

Prof. Osiac Gheorghe 

 

Parteneriat  SPS Bistrita – Centrul de Prevenire , evaluare si 

Consiliere Antidrog Valcea-parteneriat educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Dirigintii 

Parteneriat SPS Bistrita cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judetean Valcea-parteneriat educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Contract de parteneriat educational  SPS BISTRITA si  

Scoala postliceala CAROL DAVILA-parteneriat de 

colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Protocol SPS BISTRITA cu DGASPC Valcea –protocol de 

colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 
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Acord de parteneriat SPS Bistrita –,, Biblioteca Publica 

General Nicolae Ciobanu,,- ,, Ganduri literare,,-parteneriat 

de colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori: Miutoiu Bogdan, Peca Ana Maria, Carstea Ioana 

Acord de parteneriat SPS Bistrita –,, Biblioteca Publica 

General Nicolae Ciobanu- ora non- formala-parteneriat 

educational 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori : Peca Ana Maria,Miutoiu Bogdan. Carstea Ioana, 

Fulgescu Mirela 

Protocol pentru parteneriat SPS Bistrita si Colegiul de 

Silvicultura si Protectia Mediului Rm. Valcea 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Protocol pentru parteneriat educational SPS Bistrita si 

Clubul Copiilor Horezu - ,, Impreuna suntem mai  creativi” 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof . Carstea Ioana 

Acord de parteneriat SPS Bistrita si Sectia  de Arta  ,, Gh. 

D. Anghel,, a Muzeului Judetean  ,,Aurelian  Sacerdoteanu,,  

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Protocol de parteneriat educational SPS Bistrita  si Directia 

de Sanatate Publica Valcea - ,, Sanatatea, bunul cel mai de 

pret,, 

 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Prof. Carstea Ioana Maistru Budriga Dorina 

Medic Dumitrescu Marcel 

Asistente medicale: Carmen Mladin , Cracana Elena 

Protocol  de colaborare  SPS Bistrita, Centrul Scoloar 

pentru Educatie Incluziva Babeni, Sc. Gimnaziala 

Speciala ,, Sf. Mina,, Craiova, Liceul Tehnologic Special ,, 

Beethoven,, Craiova 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Acord de parteneriat SPS Bistrita si Liceul ,, Constantin 

Brancoveanu,, - Simpozion Judetean- Educatie- Tehnologie 

– Progres,,  

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori : Carstea Ioana, Deaconu Ileana, Balasa Elena 

Acord de parteneriat pentru educatie SPS Bistrita si 

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului Rm. Valcea 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

Acord de parteneriat  RNP Romsilva- Administratia 

Parcului National Buila-Vanturarita si SPS Bistrita 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

SPS Bistrita  si Parohia Pietreni II, Schitul Papusa, protocol 

de colaborare 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 Acord de parteneriat pentru educatie SPS Bistrita si 

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului Rm. Valcea  ,, 

Diferiti, dar egali” 

Director prof. dr. Dicu Sevastia 

Profesori: Peca Ana Maria, Miutoiu Bogdan, Deaconu Ileana, 

Fulgescu Mirela 

 Parteneriat educational ,, Traditii culinaresi datini strabune” Director prof. dr. Dicu Sevastia 
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Prof. Carstea Ioana, Maistru Budriga Dorina 

 Simpozion National,, Alternative educationale viabile in 

recuperarea copilor cu CES” 

Initiator Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 

 Concurs ,, Impreuna desenam viitorul” Initiator Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

 Parteneriat de colaborare Politia Costesti, I.P.J. Valcea Director prof. dr. Dicu Sevastia 

 

  Se observa cresterea nr. de concursuri regionale/judetene cu 50℅, insa este de dorit organizarea si a unor concursuri internationale .  

         Elevii școlii au fost implicați în Proiectul ,,IN PRAGUL VIETII 7" realizat de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Valcea, 

in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, desfășurat  în perioada perioada 05.10.2018 -09.06.2019. 
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Partea a 2-a – ANALIZA NEVOILOR. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

 

Priorităţi naţionale. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

 

1. Priorităţi  

Contextul european 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă 

din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate şi coeziune socială.  

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi interdependente stabilite la nivelul statelor membre:  

Creştere inteligentă:  

 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

Creştere durabilă:  

 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice   

Creştere inclusivă  

 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Ţinte:  

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%  Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare  

 Rata abandonului şcolar timp  

 Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar  “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea 

cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990  

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 
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Priorităţi la nivel national 

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., 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 

 Învăţarea centrată pe elev  

 Parteneriatul cu întreprinderile  

 Dezvoltare curriculum  

 Dezvoltare de standarde de pregătire profesională  

 Formarea continuă a personalului didactic (metodică) 

  Asigurarea calităţii  

 Orientarea şi consilierea elevilor  

 Sistemul informaţional  

 Modernizarea bazei materiale  

 Management educaţional  

 Şanse egale  

 Utilizarea ITC în predare  

 Instruirea diferenţiată pentru elevii cu nevoi special 

  Zone dezavantajate; zone rurale  

 Formarea continuă a adulţilor  

 Integrarea europeană  

  Dezvoltarea de materiale pentru instruire centrată pe elev şi formare diferenţiată 
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Priorităţi și Obiective ale Regiunii Sud-Vest 

 

                      Scoala Profesionala Speciala Bistriţa - Costeşti este o instituţie moderna de învăţământ care promovează programele educaţionale şi 

terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive şi care oferă elevilor cu CES posibilitatea unei dezvoltări optime, autonomia 

personala şi sociala, încrederea in sine şi toleranta. 

           Scoala Profesionala Speciala se afla aşezata in partea de N.V. a judeţului Vâlcea, la poalele Munţilor Căpăţânii, in imediata vecinătate a Mănăstirilor 

Bistriţa, Arnota şi Horezu, locuri încărcate de istoria neamului şi moşteniri culturale. 

             Documentele de arhiva indica ziua de 3 noiembrie 1960 ca fiind data înfiinţării scolii. Şcoala a început sa funcţioneze in vechile clădiri ale 

Mănăstirii Bistriţa, cu un efectiv de 205 elevi , repartizaţi in 16 clase şi 5 meserii şi cu 24 cadre didactice. 

Domeniile principale de activitate în județul Vâlcea sunt: construcţii civile, construcţii industriale, chimie industrială, şi servicii.  

Lista priorităţilor şi obiectivelor regionale:  

 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere 

 

Obiective specifice: 
1. Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii  

2. Creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic 

3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul Vâlcea şi reducerea abandonului şcolar 

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile profesionale  

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional 
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Analiza SWOT și Analiza PESTE 

 

Pentru a aprecia corect analiza existentă in PAS  cu privire la calitatea procesului educațional oferit de instituția de învățământ am corelat datele 

existente și le- am comparat  cu datele  din anul școlar anterior. 

Datele cantitative și calitative prezentate susțin propunerile pentru evoluția școlii, fiind bazate pe date statistice reale furnizate prin rapoartele si 

analizele efectuate la nivel de comisii și compartimente. 

Analiza SWOT inițială am considerat necesar să fie realizată pe domenii funcționale: curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare, 

relații cu comunitatea și parteneriate pentru o mai buna relevanță privind aspectele ulterioare vizand componenta strategică și componenta operațională. 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional. Deşi anumite nevoi pot aparea pe parcursul 

procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 

1. Analiza S.W.O.T.: 

Puncte tari 

(Strengths): 

 

 

Curriculum  

 Pentru realizarea ofertei educationale s-a tinut seama de cerintele elevilor si parintilor,avandu-se în vedere 

oporunitatile comunitatii locale si nevoile de reintegrare ale elevilor 

  realizarea planului de şcolarizare; 

  experienţa cadrelor didactice în proiectarea didactică, management educaţional cât şi în utilizarea echipamentelor 

şi utilajelor din dotarea şcolii; 

 interesul personalului didactic pentru formare continuă (cursuri de perfecţionare efectuate de majoritatea 

profesorilor); 

 

Resurse umane 

 Personal calificat 

 Relatii bune profesor-elev, profesor-profesor 

 Management profesionist, calificat(experti in management educational) 

 Foarte bune abilitati de comunicare 

 Crearea unei culturi organizationale 

 65% din cadre au gradul didactic I ; 

 personalul didactic este interesat de formarea continua, atât prin grade didactice, cât şi prin intermediul cursurilor 

oferite de CCD Vâlcea ;  

 în anul şcolar 2018 – 2019 5 % din totalul cadrelor didactice,  sunt înscrise la grade didactice; 
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 pentru fiecare arie curriculara avem cadre didactice cu statut de metodist,  

 aproximativ 50% din cadre didactice au parcurs cursuri masterale.  

 

 Resurse materiale și financiare 

 Proiect Erasmus+ castigat anul acesta pentru anul scolar 2019-2020 

 Existenta unor Sali specializate(cabinete) 

 Colaborarea eficienta cu Consiliul Judetean Vâlcea, Consiliul Local Costești 

 

Relatii cu comunitatea 

 Colaborarea eficienta cu Consiliul Judetean Vâlcea 

 parteneriate viabile şi eficiente; 

 preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii;  

 accesul la Internet; 

Puncte slabe 

(Weaknesses): 

 

 

Curriculum  

 Baza materiala limitata  

 Relatii limitate cu agentii economici, avand in vedere specificul unitatii de invatamant 

 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

  procentaj relativ mare de elevi ce manifestă dezinteres faţă de învăţământ în general, 

 mulţi elevi cu rezultate slabe la învăţătură, 

 diversificarea insuficientă a metodelor de evaluare, 

 programă şcolară încărcată care nu răspunde interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de muncă 

 absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu; 

 populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici , 

 neimplicarea tuturor cadrelor didactice în proiecte cu finanţare europeană; 

 motivaţie materială redusă a cadrelor didactice, 

 

Resurse umane 

 Dezinteresul elevilor pentru formare 

 Mediul familial, economic, si social al elevilor 

 perfecţionarea continuă deficitară a maiştrilor;  

 motivarea pentru perfecţionarea continuă a cadrelor didactice cu vechime de peste 25/30 de ani şi care au obţinut 
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gradul didactic I înainte de  2008.  

 -nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii; 

 reticenţa cadrelor didactice în aplicarea metodelor active de învăţare, 

 

Resurse materiale și financiare 

 Baza materiala este supusa distrugerii 

 implicarea  insuficientă a cadrelor didactice în elaborarea de proiecte educative, în elaborarea proiectelor de 

dezvoltare instituţională, lucrul în  echipă; 

 resurse financiare insuficiente. 

 Lipsa unor spaţii adecvate pentru fiecare dintre compartimentele functionale, depozitarea materialelor 

achiziţionate, pentru materiale ce urmează a fi casate. 

 Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în şcoală; 

 dotarea precară cu mobilier vechi şi deteriorat şi cu materiale functionale pentru laboratoare şi ateliere  

 

Relatii cu comunitatea 

 Numar limitat de elevi care pot participa la activitati in comunitate 

 implicarea nesatisfăcătoare a comunităţii  locale în viaţa şcolii, 

 slaba implicare a agenţilor economici faţă de colaborarea cu şcoala 

 Colectarea dificila, la nivelul scolii, a datelor referitoare la rezultatele obtinute la concursuri si la activitatile 

derulate in cadrul parteneriatelor 

 Colectarea datelor referitoare la insertia scolara/sociala a elevilor dupa absolvire 

 Colaborarea redusa cu parintii si implicarea acestora in viata scolii (parteneriat, evaluarea activitatii scolii, 

comunicare, program de consiliere de familie) 

Oportunităţi 

(Opportunities): 

  

 

Curriculum  

 Relatii de colaborare intre unitatea scolara, Consiliul Local Costesti, ONG-uri, Consiliul Judetean Valcea 

 

Resurse umane 

 Perfectionarea cadrelor didactice prin cursuri de formare ERASMUS 

 oferta bogată de perfecţionare a Casei Corpului Didactic Valcea;  

 ofertele de formare ale unităţilor de învăţământ superior (masterat, doctorat, reconversie profesională).  
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Resurse materiale și financiare 

 Posibilitatea obtinerii unor materiale didactice in urma derularii unor parteneriate 

 Confectionarea de materiale didactice 

 Posibilitatea de atrageri de fonduri din donatii si sponsorizari 

 

Relatii cu comunitatea 

 Existenta unei legislatii stimulative 

 dezvoltarea în zonă a întreprinderilor mijlocii şi  mici; 

 existenţa unei bune colaborări între şcoală şi CJ; 

  programe de parteneriat educaţional cu instituţii din domeniul educaţiei;  

 oferte de proiecte europene  

 domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă  

 disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, susţinerea elevilor prin acordare 

de burse, sponsorizări pentru şcoală 

 gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învăţământ 

 necesitatea formării continue a adulţilor 

Ameninţări 

(Threats): 

 

 

Curriculum  

 Schimbarea legislatiei 

 

Resurse umane 

 lipsa cursurilor de perfecţionare  pentru maistrii 

 

Resurse material și financiare 

 Climatul socioeconomic instabil 

 

Relatii cu comunitatea 

 schimbări de legislație 

 scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an 

 scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă (mecanică, croitorie)  

 orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute; 

 dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă de școală 
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 delicvenţa juvenilă  

 migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate 

 dificultăţi de integrare socio-profesională a absolvenţilor; 

 resurse bugetare insuficiente  

 lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului; 

 legislaţie financiară restrictivă; 

 abandonul şcolar datorită, înrăutăţirii condiţiilor materiale ale populaţiei şcolare, plecarea părinţilor în străinătate; 

 lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor;  

 neconcordanţa între opţiunea elevilor şi aptitudinile şi competenţele elevilor; 

 dificultăţi în realizarea parteneriatelor; 

 finanţarea nu acoperă toate cheltuielile necesare 
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Analiza  P.E.S.T.E. 

 

CONTEXTUL POLITIC  ȘI LEGISLATIV 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul din școală este reglementat prin următoarele documente: 

1. Constitutia Romaniei 

2. Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale şi a celorlalte norme legale al căror obiect de reglementare îl constituie raporturile juridice care se stabilesc 

în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

3.Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale 

Uniunii Europene, cu Carta Limbilor Minoritare si Regionale, precum şi cu prevederile Constituţiei României, 

4. Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV, Educație;  

5. Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 

2020”); 

6. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu;   

7. Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 

modificari si completari; 

8. Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completările ulterioare; 

9. Legea nr.87, Legea calitătii în educatie, cu modificarile si completările ulterioare,precumși cu prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale 

incidente. 

10. Actul de înfiintare a școlii; 

11. Codul de identitate fiscală (CIF); 

12. Contul din Trezorerie 

13. Sigiliul unic pe care se afla însemnele Ministerului Educaţiei Naţionale 

14. Toate Hotararile de Guvern care regementeaza activitatea din domeniul educatiei, Ordinele de ministru, Deciziile MEN, etc. 

Politica educațională a guvernului vizează consolidarea rolului școlii ca principală instituție de educație și învățământ iar politica educațională la 

nivel regional și local este în favoarea dezvoltării relațiilor de colaborare între intituțiile administrației locale (Primărie, Consiliul Județean) și școala 

noastră, prin:  

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

- strategia de dezvoltare a județului Valcea 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 accesării de către școli a programelor specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane, materiale și financiare, asigurată de un cadru 

legislativ favorabil 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. Erasmus +, POR 2014-2020,Axa prioritara 3); 
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- 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 formare 

profesională. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 
În ultimii ani se remarcă o creştere accentuată a numărului protocoalelor de colaborare între unităţile şcolare şi alte  instituții sau organizații, fapt 

care a determinat o nouă orientare a școlii, pentru adaptarea ofertei educaţionale. În acest context, procesul de descentralizare a învăţământului 

preuniversitar constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform 

standardelor Uniunii Europene. Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ special 

presupune finanţarea de la Consiliul Județean Valcea, bazată pe cerinţele specifice de context socio – economic. 

Șomajul ridicat, locuri de muncă instabile în timp, fenomenul migrației forței de muncă în străinătate, fac ca tinerii să opteze pentru una din 

specializările oferite de școală, oferta educațională a școlii răspunzând în mare parte cerințelor de pe piața muncii interne și externe.  

 

CONTEXTUL SOCIAL 
Curbele demografice aflate într-o dinamică permanent în sistemul penitenciar, determină fluctuații importante ale populaţiei şcolare. În acest 

context, școala este obligată să țină cont de nevoia de atragere a unei resurse umane cu o pregătire foarte bună, adaptată unui învățământ cu un specific 

deosebit. În cadrul școlii, există un mod de abordare obiectiv și realist a problemelor sociale (șomaj, venituri limitate etc.), astfel încât poziția colectivului 

de profesori față de problematica educației este că aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare și reintegrare socială. 

 

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele 

învăţământului preuniversitar. Sprijinul M.E.N. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă 

indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un 

avantaj suplimentar și o necesitate. Școala oferă infrastructura, baza materiala și condiții specifice necesare realizării unei instruiri de calitate, adecvate 

nevoilor si cerințelor beneficiarilor direcți pentru formarea profesională și  socială. 
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CONTEXTUL ECOLOGIC 
Un accent deosebit se pune pe protejarea mediului, reciclare și educația ecologică, pe protejarea resurselor, pe creșterea numărului de activități de 

voluntariat în ecologizarea unor zone afectate. Reciclarea și protejarea va fi o prioritate în activitatea elevilor. Integrarea în Uniunea Europeană presupune 

respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unitățile școlare. 

 

 

 

CONCLUZIILE ANALIZEI  ŞI MOTIVAŢIA PLANULUI DE ACTIUNE AL SPS BISTRIȚA 

 

PRINCIPALELE NEVOI ȘI PROBLEME IDENTIFICATE. 

PRIORITĂȚI  PENTRU OPTIMIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

 

ASPECTE  CARE   NECESITĂ DEZVOLTARE 

 Creşterea performanţelor şcolare ale elevilor;  

 Reducerea absenteismului și a abandonului școlar;  

 Managementul corespunzător al resurselor umane cu accent pe repartiţia echitabilă a sarcinilor suplimentare celor aferente activităţii didactice la 

clasă;  

 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru asigurarea unui învăţământ de calitate;  

 Implementarea la clasă a competențelor dobândite de cadrele didactice la cursurile de formare profesională;  

 Îmbunătăţirea bazei materiale;  

 Educarea şi consilierea părinţilor pentru îmbunătăţirea colaborării şcoală- părinţicomunitate;  

 Eficientizarea utilizării resurselor materiale. 

 Reintegrarea socială a elevilor și Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 

 Implicarea partenerilor în promovarea și susținerea elevilor proveniţi din medii defavorizate.  

 Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii; 

 Consilierea elevilor și părinţilor; 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări ateliere, laboratoare, mobilier); 

 

 

 



    
 

57 

 

 

 

 Dezvoltarea bazei materiale pentru ateliere de instruie practică şi cabinetele de practică , cabinetele de terapii specifice, laboratoarele specializate ale 

școlii; 

 Implicarea mai mare a cadrelor didactice în gestionarea resurselor. 

 Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevi în vederea sporirii dimensiunii civice a educaţiei oferite de şcoală; 

 Pentru elevii cu rezultate slabe implementarea unui ,,program de sprijin în învăţare” și alfabetizare; 

 Continuarea participării profesorilor la cursuri de formare; 

 Dezvoltarea ideii de echipă; 

 Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Promovarea de programe în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar  

 Analiza cauzelor, promovarea de măsuri cu privire la rezultatele slabe înregistrate de elevi la testari. 

 Conştientizarea autorităţilor administrative cu privire la alocarea  resurselor financiare şi materiale necesare pentru realizarea de condiţii decente de 

desfăşurare a procesului didactic atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice. 

 Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi schimbare.  

 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor. 

 

Planul de Acţiune al SPS Bistrița pentru perioada 2019-2023 este un document şi totodată un instrument de lucru necesar unităţii de învățământ, 

întrucât asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este unitatea școlară, dar, în acelaşi timp, proiectează pe termen lung și scurt activitatea 

viitoare, trasând repere clare care să răspundă la întrebările: Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce 

valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?  

Planul de Acțiune al SPS Bistrița este conceput în conformitate cu:  

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;  

 Programul de guvernare a României pe perioada 2016-2019 – Educaţie;  

 Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 Planul Local de Acțiune pentru Învățământ 2013 (P.L.A.I. Vâlcea 2013-2020);  

 Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic Regiunea SudVest Oltenia (PRAI).  
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Echipa de elaborare PAS a luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor 

funcţionale organizate la nivelul unităţii de învăţământ, rezultatele sondajului efectuat în rândul elevilor, propunerile avansate de părinţi, de reprezentanţii 

comunităţii  şi de agenţii economici – parteneri ai instituţiei. 

 

RESURSE STRATEGICE  

În organizarea şi funcţionarea organizaţiei şcolare există un număr semnificativ de puncte tari identificate. Mediul extern oferă o gamă largă de 

oportunităţi prin valorificarea cărora se întrevăd perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională.  

Din diagnoza realizată prin analiza SWOT din punctele tari şi oportunităţile identificate, rezultă că şcoala dispune de următoarele resurse strategice:  

 Resurse umane:  

 calificate;  

 preocupate de formarea continuă; 

 motivate; 

 implicate în dezvoltarea şi promovarea şcolii.  

 Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional (metodişti, formatori, evaluatori) şi cu rezultate bune în procesul educativ (elevi şi 

cadre didactice);  

 Experienţă în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor;  

 Existenta unui proiect  ERASMUS+ pentru anul scolar 2019-2020, privind stagiile de practica in Portugalia 

 Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu instituţii educaţionale, culturale, ONG-uri  

 Posibilităţi de finanţare din bugetele locale, extrabuget, fonduri structurale.  

 Existenţa unui sistem transparent şi obiectiv de evaluare şi promovare anuală a personalului.  

 bună politică de organizare pe comisii de lucru cu responsabilităţi clare în fişa postului pe categorii de angajaţi.  

 Cadre didactice documentate din punct de vedere curricular, cu activitate didactică centrată pe nevoile elevilor şi competenţele standardelor de 

pregătire profesională.  

 Şcoala are o politică clară de păstrare a identităţii pe harta şcolară a judeţului.  

 Activitatea şcolii se desfăşoară şi este monitorizată după indicatorii de performanţă a celor 8 principii ale calităţii.  

 Există posibilitatea finanţării formării resurselor umane din fonduri structurale  POR 2014-2020 

 Elevii sunt implicaţi în dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii.  
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 Şcoala are o politică clară de parteneriat pentru pregătirea profesională a elevilor cu agenţi economici dar şi cu instituţii ale comunităţii pentru 

consilierea şi orientarea elevilor respectiv pentru sprijin social.  

 Bună colaborare cu Consiliul Județean  Vîlcea,  ISJVâlcea si Consiliul Local/Primaria Costești.  

 

Pornind de la punctele tari și oportunitățile prezentate în diagnoză, urmărind compensarea slăbiciunilor și transformarea punctelor slabe în puncte 

tari, evitarea amenințărilor și vizând mereu misiunea școlii și îndeplinirea țintelor reliefate anterior, echipa managerială, alături de ceilalți membrii ai 

organizației, va acționa în mod judicios pentru dezvoltarea următoarelor domenii funcționale:  

 

1. Dezvoltarea resurselor umane;  

2. Dezvoltarea curriculară și extracurriculară;  

3. Dezvoltarea bazei materiale și atragerea de resurse financiare;  

4. Dezvoltarea relațiilor comunitare, parteneriatelor interne și inter‐ naționale.  

 

 La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării țintelor și complexitatea relațiilor dintre domeniile funcționale determină o 

abordare prin acțiuni complementare în cadrul celor patru opțiuni strategice de bază. Astfel, pentru diminuarea sau înlăturarea problemelor menționate, au 

fost formulate următoarele ținte strategice: 

 

 T1. Dezvoltarea programelor ce vizează combaterea absenteismului, prevenirea abandonului şcolar și asigurarea accesului fiecărui minor 

și tanar la educaţia de bază şi stimularea performanţei şcolare; 

 

 T2. Extinderea ofertei școlare și profesionale și dezvoltarea activităţilor educative curriculare și extracurriculare orientate spre educaţia 

pentru dezvoltare durabilă și voluntariat  în vederea încurajarea spiritului civic şi antreprenorial, promovarii imaginii şi creşterii 

prestigiului şcolii printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii, societatea civilă, parteneri 

sociali etc) 

 

 T3. Asigurarea calităţii serviciilor educaționale  de sprijin personalizat, orientare şcolară şi consiliere profesională pentru fiecare minor și 

tanar aflat în dificultate 
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 T4. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ de calitate 

care să dezvolte respectul pentru educaţie şi formare, valori culturale şi morale 

 

 

 T5. Implementarea unui management participativ și colaborativ performant pentru dezvoltarea resursei umane și formare continuă, 

atragerea de resurse financiare și deschidere către strategiile europene privind educația 
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Priorităţile şcolii. Ţintele strategice. Opţiuni strategice 
 

Planul de dezvoltare a instituției școlare PAS 2019-2023 este realizat în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea 

calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot 

parcursul vieţii şi având  ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale: dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a 

individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii 

Luând în considerare punctele slabe şi ameninţările din analiza SWOT pe de o parte respectiv priorităţile de dezvoltare a învăţământului profesional şi 

tehnic impuse de PLAI am stabilit pe domenii de activitate următoarele ţinte:  

 T1. Dezvoltarea programelor ce vizează combaterea absenteismului, prevenirea abandonului şcolar și asigurarea accesului fiecărui minor 

și tanar la educaţia de bază şi stimularea performanţei şcolare; 

 

 T2. Extinderea ofertei școlare și profesionale și dezvoltarea activităţilor educative curriculare și extracurriculare orientate spre educaţia 

pentru dezvoltare durabilă și voluntariat  în vederea încurajarea spiritului civic şi antreprenorial, promovarii imaginii şi creşterii 

prestigiului şcolii printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii, societatea civilă, parteneri 

sociali etc) 

 

 T3. Asigurarea calităţii serviciilor educaționale  de sprijin personalizat, orientare şcolară şi consiliere profesională pentru fiecare minor și 

tanar aflat în dificultate 

 

 T4. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ de calitate 

care să dezvolte respectul pentru educaţie şi formare, valori culturale şi morale 

 

 T5. Implementarea unui management participativ și colaborativ performant pentru dezvoltarea resursei umane și formare continuă, 

atragerea de resurse financiare și deschidere către strategiile europene privind educația 

 

Țintele strategice și opțiunile strategice pentru dezvoltarea instituțională a școlii în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluții propuse pentru 

rezolvarea problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT a mediului intern și extern și continuarea acțiunilor strategice adoptate în PAS-

anterior care s-au dovedit, în urma analizei, că au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării școlii și realizarea lor in proporție de 100%. 

Școala își propune să ofere sprijin fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze cerinţelor societăţii, deoarece educatia reprezinta cel 

mai important mijloc prin care putem limita consecintele negative ale izolarii minorilor si tinerilor de comunitate si putem incuraja pe cei care doresc sa-si 

schimbe comportamentul antisocial, prin conferirea de utilitate timpului petrecut in internatul scolii si in afara lui, prin identificarea si stimularea 

potentialului pozitiv si constientizarea noilor posibilitati de care pot beneficia.  
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Planul de acţiune al şcolii este actualizat anual de o comisie stabilita la nivelul unitatii cu reprezentanti (sefii com metodice) ai tuturor purtatorilor 

de interese, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie și publicat pe siteul școlii 

Planul de acţiune al şcolii respecta cerinţele prevăzute de Legea nr.1/2011- Legea Educaţiei Naţionale şi Legea nr.87/2006 privind asigurarea 

calităţii în educaţie: Viziune; Misiune; Diagnoza mediului intern şi extern; Cultura organizaţională; Resurse umane, curriculare, materiale, financiare; 

Strategia: ţinte strategice şi opţiuni strategice; Planuri operaţionale/programe de dezvoltare;  Modalităţi de evaluare a realizărilor și monitorizare 

PAS-respectă reglementările în vigoare, este corelat cu priorităţile MEN, Direcţiile de acţiune ale ISJ, PRAI si PLAI are coerenţă, este adecvat la realitatea 

şi contextul unităţii de învăţământ, răspunde nevoilor elevilor şi are în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale, în conformitate cu prevederilor 

Legii nr.1/2011- Legea Educaţiei Naţionale şi a Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. 

In contextul intern actual, educatia trebuie sa devina principala parghie in ceea ce priveşte învatarea sociala, emanciparea individuala şi colectiva. 

Aparitia concurentei atat intre sistemele de educatie, care işi atribuie şi functiile educative, pe de o parte, cat şi intre diferitele componente ale sistemului 

(pe "orizontala" sau "verticala" intre institutiile din sectorul public şi privat), intre diversele optiuni teoretice şi metodologice constituie un factor important 

care influenteaza managementul educational. 

In corelatie cu oferta politica a Guvernului Romaniei in domeniul invatamantului, PRAI şi PLAI şi oferta propusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Vâlcea pentru realizarea unei educatii de calitate, Planul de Actiune al  Şcolii Profesionale Speciale Bistrița este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu 

cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-

cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale: Idealul 

educaţional al sistemului de învăţământ constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea 

unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii. 

Educatia reprezinta cel mai important mijloc prin care putem limita consecintele negative ale izolarii minorilor si tinerilor de comunitate si putem 

incuraja pe cei care doresc sa-si schimbe comportamentul anti social, prin conferirea de utilitate timpului petrecut in detentie, prin identificarea si 

stimularea potentialului pozitiv si constientizarea noilor posibilitati de care pot beneficia. 
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Opţiuni strategice: 

 Pentru Ținta I. Dezvoltarea programelor ce vizează combaterea absenteismului, prevenirea abandonului şcolar și asigurarea accesului 

fiecărui minor și tanar la educaţia de bază şi stimularea performanţei şcolare; 

 

O1. Stimularea inițiativei personale și implicarea în actul decizional. 

O2. Asigurarea egalității de șansă, motivarea și stimularea elevilor pentru îmbunătățirea performanței școlare. 

Opţiuni strategice: 

Curriculum:  
Eficientizarea activității de învățare 

și formare a competențelor prin 

motivarea si stimularea 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 școlare 

semestriale, anuale si a rezultatelor 

naționale ; realizarea programelor 

remediale și de performanță. 

 

Resurse umane:  

Monitorizarea practicării unui 

management participativ la toate 

nivelurile si structurile 

organizației;  

Asigurarea transparenței decizionale 

in conducerea operațională prin 

respectarea principiului autonomiei 

în educație, a principiului 

responsabilității publice și la nivelul 

unității școlare, prin reproiectarea 

managerială asumată.  

Realizarea proiectului de încadrarea 

cu cadre didactice calificate in 

specialitatea predării  

Fundamentarea corectă a planului de 

școlarizare; 

Resurse materiale:  

Asigurarea condițiilor necesare 

pentru derularea corespunzătoare a 

proceselor educaționale  

 Folosirea eficientă a dotărilor 

existente (utilizarea laboratoarelor 

sălilor de demonstrație, multimedia, 

baza sportivă , sala de festivități 

pentru dezvoltarea abilităților 

practice, sportive, culturale, artistice) 

Relaţii comunitare şi parteneriate:  

Colaborarea cu CCD, alti furnizori 

de formare profesionala, Erasmus + 

Colaborarea cu ISJ Vâlcea, MEN în 

vederea participării cadrelor 

didactice la examenele de evaluare 

națională, cooptării acestora pe 

criterii de performanță în comisii, 

proiecte la nivel județean, național 

Crearea de oportunități pentru 

dezvoltarea rolului educativ al 

părinților , îmbunătățirea 

performanței școlare a elevilor 

printr-o comunicare permanentă, 

flexibilă 
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 Pentru Ținta II. Extinderea ofertei școlare și profesionale și dezvoltarea activităţilor educative curriculare și extracurriculare orientate 

spre educaţia pentru dezvoltare durabilă și voluntariat  în vederea încurajarea spiritului civic şi antreprenorial, promovarii imaginii şi 

creşterii prestigiului şcolii printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii, societatea civilă, 

parteneri sociali etc) 

 

 O1. Creșterea și diversificarea parteneriatelor educaționale și a parteneriatelor cu agenții economici în vederea formării și educării tinerilor în 

spiritul dezvoltării personale și profesionale, comportamentului etic, moral, civic.  

O2. Armonizarea ofertei educaționale cu nevoile beneficiarilor si cerințele pieței muncii 

O3. Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă 

Opţiuni strategice: 

Curriculum:  
Planificarea unei oferte educaționale 

(CDS, activități extracurriculare și 

extrașcolare) dinamică și coerentă, 

conformă cu nevoile elevilor și 

resursele existente. 

 

Resurse umane:  

Adaptarea curriculumului, de către 

cadrele didactice, pentru un 

învățământ flexibil, adaptabil pe 

piața muncii - Susținerea și 

organizarea echipelor de proiecte 

educative, proiectelor cu finanțări 

externe 

Resurse materiale:  

 Îmbunătățirea dotării cu 

echipamente IT (tehnicii de calcul și 

a programelor de calculator) și 

materiale de birotică a cabinetelor 

metodice, compartimentului 

secretariat, contabilitate, bibliotecă, 

 atragere de noi surse de finanțare 

pentru formarea profesională a 

cadrelor didactice și elevilor:  

 burselor de formare profesională 

Erasmus pentru cadre didactice  

 proiectele Erasmus pentru mobilități 

de învățare 

Relaţii comunitare şi parteneriate:  

Menținerea și diversificarea relațiilor 

de parteneriat intern și extern ale 

organizației școlare din prisma noilor 

roluri asumate într-o societate aflată 

în schimbare 

Consolidarea relațiilor de colaborare 

cu părinții elevilor 
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 Pentru Ținta III. Asigurarea calităţii serviciilor educaționale  de sprijin personalizat, orientare şcolară şi consiliere profesională pentru 

fiecare elev aflat în dificultate 

 

O1. Realizarea programelor de consiliere psihopedagogică în parteneriat cu instituții specializate 

Opţiuni strategice: 

Curriculum:  
Planificarea și realizarea de activități 

de consiliere și orientare școlară in 

vederea depășirii barierelor 

comunicaționale elev-profesor-

părinte, dezvoltării abilităților 

sociale, etice, morale, civice ale 

elevilor, informării corectă despre 

evoluția pieței muncii și posibilitatea 

accesării locurilor de muncă  

Elaborarea programelor de consiliere 

psihopedagogică 

 prevenirea ratei de părăsire timpurie 

a școlii, în vederea creșterii gradului 

de participare la educație, - 

asigurarea politicilor de echitate 

socială și a egalității de șanse: 

reducerea absenteismului, a riscului 

de abandon școlar, diminuarea 

fenomenului de violență, creșterea 

siguranței elevilor în mediul școlar, 

comunicare și dezvoltare personală, 

educație sanitară, educație în carieră 

Resurse umane: -  

 Evaluarea și consilierea cadrelor 

didactice prin inspecții curente și 

speciale;  

Derularea și monitorizarea unor 

programe de formare și dezvoltare 

profesională menite a crea 

competențele necesare schimbărilor 

de paradigma educațională 

(competențe digitale, competențe în 

sfera elaborării de proiectelor 

europene;  

 Crearea unei culturi organizaționale 

orientate spre acces egal și sporit la 

educație 

Diseminarea rezultatelor obținute la 

concursuri, olimpiade, proiecte ca 

exemple de bună practică 

Resurse materiale:  

 Atragerea de resurse materiale și 

financiare suplimentare, din proiecte 

naționale, europene sau sponsorizări;  

Derularea de proiecte cu finanțare 

externă in vederea reducerii 

absenteismului si îmbunătățirea 

performanței școlare  

 Alocarea resurselor financiare din 

fonduri bugetare si extrabugetare 

pentru perfecționarea cadrelor 

didactice/didactice auxiliare si 

nedidactice 

 

Relaţii comunitare şi parteneriate:  

Colaborarea cu Poliția, Jandarmeria, 

O.N.G.-uri etc., în vederea asigurării 

unui mediu școlar sigur și pentru 

prevenirea fenomenului de violență 

școlară;  

Formarea și dezvoltarea aptitudinii 

de responsabilizare profesionala și 

culturalpozitivă a tuturor actorilor 

educaționali fața de educația 

permanentă, personală și 

profesională prin dezvoltarea 

parteneriatelor de cooperare școlară 
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 Pentru Ținta IV. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui 

învăţământ de calitate care să dezvolte respectul pentru educaţie şi formare, valori culturale şi morale 

 

O1. Actualizarea echipamentelor și materialelor didactice uzate moral și fizic, în vederea desfășurării procesului instructiv educativ la standarde de 

calitate.  

O2. Utilizarea eficientă a resurselor bugetare și extrabugetare, pentru realizarea reparațiilor și modernizării cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor, 

spațiilor școlare,  bazei sportive. 

Opţiuni strategice: 

Curriculum:  
Consultarea membrilor organizației 

(cadre didactice, secretariat, contabil, 

personal auxiliar și nedidactic), în 

raport cu nevoile sistemice ale 

organizației, în vederea determinării 

nevoilor tehnico-materiale ale școlii  

Accesul la :  

- materialele didactice din sălile de 

clasă, laboratoare, săli de 

demonstrație conforme standardelor 

de pregătire profesională de calitate  

- aparatură audio video, IT, modernă 

- bază sportivă conformă cerințelor 

actuale ale educației  

- biblioteca școlii dotată 

corespunzător  

- servicii secretariat operaționale, 

eficiente 

Resurse umane:  

Formarea competențelor 

profesionale, lingvistice, abilităților 

practice, culturale, artistice, sportive 

la elevi.  

Asigurarea confortului fizic, psihic, 

emoțional în sălile de clasă, sala de 

sport, sala de festivități, cămin, 

necesar concentrării, randamentului 

școlar și dezvoltării armonioase a 

elevilor.  

Operaționalizarea, eficientizarea 

serviciilor de secretariat, 

contabilitate, administrație 

Resurse materiale:  

Utilizarea eficientă a resurselor 

bugetare, cât și a celor extrabugetare, 

atragerea de fonduri de la bugetul 

local, comunitatea europeană 

(proiecte), sponsorizări pentru:  

- actualizarea materialelor didactice 

din sălile de clasă, laboratoare, 

cabinete, ateliere 

 - reactualizarea echipamentelor IT 

existente, înlocuirea celor uzate 

moral si fizic, dotarea cu table 

inteligente si videoproiectoare 

 - înlocuirea mobilierului școlar uzat 

-reabilitarea mobilierului , instalației 

sanitare, acoperiș- reamenajarea 

terenului de sport și a curții 

(asfaltare)  

- reabilitare fațadă exterioară  

Relaţii comunitare şi parteneriate:  

Colaborare permanentă cu CD, ANP 

și Consiliul Județean Vâlcea pentru 

finanțarea obiectivelor propuse  

 Elaborarea și implementarea de 

proiecte finanțate de MEN, UE –  

Atragerea sponsorilor pentru 

activități educative desfășurate în 

școală  

 Atragerea și implicarea partenerilor 

în sprijinirea inițiativelor de 

modernizare, acoperiș, centrale,  

pavoazare si înfrumusețare a 

spațiului școlar.  
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 Pentru Ținta V. Implementarea unui management participativ și colaborativ performant pentru dezvoltarea resursei umane și formare 

continuă, atragerea de resurse financiare și deschidere către strategiile europene privind educația 

 

O1. Dezvoltarea profesională a personalului școlii prin participarea la cursuri și programe de perfecționare și formare continuă.  

O2. Asigurarea climatului stimulativ în vederea creșterii calității procesului instructiv educativ. 

Opţiuni strategice: 

Curriculum:  
Dezvoltarea unui plan de marketing 

la nivel de școală care să actualizeze 

și să consolideze imaginea 

instituțională 

 Valorificarea expertizei dobândite 

prin formare continuă a personalului 

didactic și monitorizarea impactului 

programelor de formare, la nivelul 

clasei și al unității de învățământ, 

Resurse umane:  

 Depășirea barierelor mentale și 

comportamentale din perspectiva 

adaptării la schimbările ce se impun 

într-o organizație în care se va pune 

accent pe competitivitate și 

creativitate și dezvoltarea relațiilor 

de parteneriat intern și extern 

Formarea continuă și perfecționarea 

personalului didactic în scopul 

promovării metodelor didactice 

moderne, interactive, centrate pe 

elev 

Resurse materiale:  

Promovarea unui comportament 

organizațional activ și deschis, prin 

mobilizarea și utilizarea eficientă a 

tuturor resurselor organizaționale 

Valorificarea eficientă a resurselor 

materiale, financiare, umane și 

informaționale din dotarea școlii 

pentru dezvoltarea profesională 

Relaţii comunitare şi parteneriate: 

Colaborarea cu I.S.J. și C.C.D. 

Vâlcea în vederea dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice și 

valorificarea expertizei de metodiști, 

formatori, profesori cu grade 

didactice și doctorat prin cooptarea 

și implicarea lor în activități și 

comisii de evaluare națională, 

înscriere la grade didactice, 

definitivat, titularizare, proiecte 

europene, naționale sau locale  

 Realizarea unor parteneriate 

durabile și funcționale cu agenții 

economici și cu ceilalți parteneri 

sociali interesați de formarea 

profesională a cadrelor didactice 
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Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, Vâlcea îşi propune o analiză pertinentă a acestor ținte și obiective, înţelegerea şi aprofundarea lor, 

precum şi stabilirea unor programe de dezvoltare pentru perioada 2019-2023 cu termene şi responsabilităţi concrete şi realiste pentru atingerea acestor ținte 

și realizarea acestor obiective adaptate la specificul unităţii şcolare. 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerul Educației Naționale și Inspectoratului Şcolar al Județului Vâlcea, Școala Profesională 

Specială Bistrița-Costești, Vâlcea urmăreşte realizarea următoarelor: 

 

Prioritati 

 

Ţinte strategice: 

 

Obiective 

 

 Creșterea calitatii și eficientei 

educatiei din perspectiva 

pregatirii pentru o societate 

bazata pe cunoaștere.  

 

 Asigurarea cadrului 

institutional și organizatoric 

pentru practicarea 

managementului centrat pe 

unitatea de invatamant, bazat 

pe principiile asigurarii 

egalitatii de șanse pentru toti 

beneficiarii directi ai 

educatiei; 

 

 Dezvoltarea serviciilor de 

consiliere și orientare 

profesionala din cadrul 

invatamantului profesional și 

tehnic in vederea facilitarii 

integrarii elevilor pe piata 

muncii conform abilitatilor 

acestora și motivatiei lor 

  

 T1. Dezvoltarea programelor ce vizează 

combaterea absenteismului, prevenirea 

abandonului şcolar și asigurarea accesului 

fiecărui minor și tanar la educaţia de bază 

şi stimularea performanţei şcolare; 

 

 T2. Extinderea ofertei școlare și 

profesionale și dezvoltarea activităţilor 

educative curriculare și extracurriculare 

orientate spre educaţia pentru dezvoltare 

durabilă și voluntariat  în vederea 

încurajarea spiritului civic şi 

antreprenorial, promovarii imaginii şi 

creşterii prestigiului şcolii printr-un 

parteneriat susţinut cu principalii actori ai 

proceselor educaţionale (instituţii, 

societatea civilă, parteneri sociali etc) 

 

 T3. Asigurarea calităţii serviciilor 

educaționale  de sprijin personalizat, 

orientare şcolară şi consiliere profesională 

pentru fiecare minor și tanar aflat în 

dificultate 

 

O1. Stimularea inițiativei personale și implicarea 

în actul decizional. 

O2. Asigurarea egalității de șansă, motivarea și 

stimularea elevilor pentru îmbunătățirea performanței 

școlare. 

 

 O1. Creșterea și diversificarea parteneriatelor 

educaționale și a parteneriatelor cu agenții economici în 

vederea formării și educării tinerilor în spiritul 

dezvoltării personale și profesionale, comportamentului 

etic, moral, civic.  

O2. Armonizarea ofertei educaționale cu nevoile 

beneficiarilor si cerințele pieței muncii 

O3. Accesarea și implementarea proiectelor cu 

finanțare externă 

 

 

 

O1. Realizarea programelor de consiliere 

psihopedagogică în parteneriat cu instituții specializate 
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intrinseci. 

 

 Îmbunatatirea sistemului și 

procesului educational din 

perspectiva educatiei 

permanente și valorificarea 

invatarii pe tot parcursul vietii. 

 

 

 T4. Modernizarea şi dezvoltarea bazei 

materiale a şcolii în vederea asigurării 

mijloacelor necesare promovării unui 

învăţământ de calitate care să dezvolte 

respectul pentru educaţie şi formare, valori 

culturale şi morale 

 

 T5. Implementarea unui management 

participativ și colaborativ performant 

pentru dezvoltarea resursei umane și 

formare continuă, atragerea de resurse 

financiare și deschidere către strategiile 

europene privind educația 

O1. Actualizarea echipamentelor și materialelor 

didactice uzate moral și fizic, în vederea desfășurării 

procesului instructiv educativ la standarde de calitate.  

O2. Utilizarea eficientă a resurselor bugetare și 

extrabugetare, pentru realizarea reparațiilor și 

modernizării cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor, 

spațiilor școlare,  bazei sportive. 

 

O1. Dezvoltarea profesională a personalului școlii 

prin participarea la cursuri și programe de perfecționare 

și formare continuă.  

O2. Asigurarea climatului stimulativ în vederea 

creșterii calității procesului instructiv educativ. 

 

 

Obiectivele specifice urmărite, precum şi acţiunile specifice ce vor fi întreprinse de Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, Vâlcea, 

responsabilii şi orizontul de timp se găsesc în programele de dezvoltare și planurile operaţionale ale acestui document managerial.  
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Partea a 3-a – PLAN OPERAŢIONAL 
 

1. Obiective specifice, Activități, Responsabilități, Termene, Resurse umane/ materiale/financiare, Indicatori de performanță,  

2. Monitorizare și evaluarea 

Programe de dezvoltare 

structurate în funcție de cele patru domenii funcționale/de grupuri-țintă/de rezultatele așteptate 

 

1. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE, DE PREGĂTIRE A EVALUĂRILOR 

NAȚIONALE, ÎMBUNĂTĂŢIRE A PREDĂRII, ÎNVĂȚĂRII ȘI STIMULAREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

2. PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ ŞI DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE (PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC 

AUXILIAR, NEDIDACTIC ŞI DE CONDUCERE) 

3. PROGRAMUL PRIVIND MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE SI ATRAGEREA DE RESURSE 

FINANCIARE  

4. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RELATIILOR CU COMUNITATEA, STIMULAREA PARTENERIATELOR ȘI VOLUNTARIAT, 

DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE A INSTITUȚIEI 

5. PROGRAMUL DE MASURI PRIVIND COMBATEREA ABSENTEISMULUI, PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, 

PROTECȚIA IMPOTRIVA ORICAREI FORME DE VIOLENTA ȘI CREAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANŢĂ FIZICĂ ŞI DE 

LIBERTATE SPIRITUALĂ 

6. PROGRAMUL DE PROMOVARE A IMAGINII ŞI CREŞTERII PRESTIGIULUI ŞCOLII 

Structura:  

- Obiective specifice 

- Activități 

- Responsabilități 

- Termene 

- Resurse umane/ materiale/financiare/de timp 

- Indicatori de performanță 
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I. Domeniul funcţional: CURRICULUM  
 

1. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE, DE PREGĂTIRE A EVALUĂRILOR 

NAȚIONALE, ÎMBUNĂTĂŢIRE A PREDĂRII, ÎNVĂȚĂRII ȘI STIMULAREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

2019-2020 

Nr. 

Crt. 

Obiective 

specifice 

 

Activități Responsabi-

lități 

 

Termene 

 

Resurse umane/ 

materiale/financiare/

de timp 

Indicatori de 

performanță 

 

Monitorizare și 

evaluare 

1.  Extinderea 

ofertei școlare și 

profesionale în 

vederea 

școlarizării 

tuturor elevilor  

-realizarea de 

parteneriate 

educaționale cu 

diverse instituții 

 

-actiuni derulate in 

scoala 

 

-informarea 

părinților copiilor 

cu privire la oferta 

educațională din 

cadrul SPS Bitrița 

 

-dotarea cabinetelor 

metodice, de terapii 

ocupaționale cu 

portofolii, materiale 

didactice etc. 

-Director, 

CA, cadre 

didactice 

 

Sem I 

2019-2020 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

2019-2020 

-elevi, cadre did. 

-materiale privind 

promovarea școlii, 

creații ale elevilor, 

cabinete terapii, 

interviuri etc. 

-permanent 

 

-frecventarea 

cursurilor scolii de 

către aproape toți 

elevii  

-implicarea tuturor 

cadrelor didactice in 

parteneriate 

-nivelul de 

frecventare a 

cursurilor 

-analiza gradului 

de 

promovabilitate; 

2.  Conturarea în 

oferta 

educațională a 

dinamicii 

societății pentru 

-dezvoltarea 

curriculum-ului la 

decizia școlii în 

conformitate cu 

nevoile elevilor și 

-Director, 

CA, cadre 

didactice 

 

 

Anal 

2019-2020 

 

 

 

-elevi, cadre did. 

-materiale privind 

promovarea școlii, 

creații ale elevilor, 

cabinete terapii, 

-adaptarea  

programelor  

şcolare şi a  

conţinutului  

învăţării specifice  

-realizarea unor  

sondaje de opinie 

în randul elevilor, 

a cadrelor 

didactice şi 
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o mai bună 

reintegrare 

socială a 

elevilor  

resursele existente; 

 

-consultarea elevilor 

privind oferta 

educațională; 

 

-abordarea  

complementară:  

intra-, cross- 

şi extracurriculară  

în proiectarea  

activităţii  

didactice şcolare şi  

extraşcolare 

 

 

 

-diriginți, 

-elevi, 

părinți 

 

-cadre 

didactice, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Sem II 

2019-2020 

 

Sem I 

2019-2020 

interviuri etc. 

 

-sem al II-lea al 

fiecărui an școlar; 

-chestionare aplicate 

elevilor; 

-elevi, cadre did. 

- creații ale elevilor, 

cabinete terapii, 

interviuri etc. 

 

fiecărei discipline  

de studiu pentru a 

facilita abordarea  

integrată; 

 

 

-obținerea rezultatelor 

la diferite concursuri; 

părinţilor în scopul 

identificării  

priorităţilor  

educative şi  

eficientizării  

activităţilor 

3.   Creșterea 

rolului educației 

nonformale și 

informale în 

vederea 

dezvoltării 

personalității 

elevilor prin 

iniţiere 

a de activităţi 

educative  

interdisciplinare  

diverse 

-crearea echipelor  

de lucru  

interdisciplinare  

pentru iniţierea, 

organizarea şi  

implementarea  

proiectelor  

educative 

 

-operaţionalizarea  

activităţilor  

educative din  

calendarul propriu  

şi al celor de  

parteneriat 

acţiuni de  

prevenire a  

absenteismului,  

-cadre 

didactice, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Sem I 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

-Director 

-responsabilii 

comisiilor metodice 

-responsabilii Comisiei 

Educativă și a 

Comisiei Diriginților 

-cadre didactice 

-diriginți 

-raport echilibrat   

între conţinutul  

educativ şi cel  

ştiinţific în  

activitatea didactică 

de predare-învățare 

 

-adaptarea  

conţinutului  

învăţării şi a  

didacticilor la  

tendinţele de  

dezvoltarea ale 

societății 

 

-analiza activtății 

cercurilor tematice; 

-analiza stadiului 

de îndeplinire a  

programelor de  

activităţi ale  

Comisiei  

Diriginţilor 

-analiza stadiului 

de îndeplinire a  

programelor de  

activităţi ale  

Comisiei  

Diriginţilor; 

 

-Acordarea unor 

premii pentru 

elevii cu rezultate; 

 

-realizarea  
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abandonului  

şcolar, fenomenelor 

anti-sociale; 

 

-derularea  

activităţilor  

tradiţionale ale  

şcolii: cinstirea  

marilor evenimente  

istorice,  

responsabilizarea  

elevilor din cadrul  

Consiliului Elevilor  

şcolii, serbări  

şcolare cu diferite  

ocazii, activităţi 

culurale organizate 

cu sprijinul 

bibliotecii etc. 

 

 

 

 

 

permanent 

asistenţelor și 

interasistentelor la 

orele de curs, dar 

și de  consiliere şi  

orientate şcolară 

 

Nr. 

Crt. 

Obiective 

specifice 

 

Activități Responsabilită

ți 

 

Termene 

 

Resurse umane/ 

materiale/financiare/d

e timp 

 

Indicatori de 

performanță 

 

Monitorizare și 

evaluare 

1.  Dezvoltarea 

competențelor 

profesionale ale 

cadrelor didactice 

în vederea 

creșterii calității 

actului educativ 

-proiectarea 

riguroasă a 

conținuturilor; 

 

-realizarea unei 

învățări diferențiate; 

 

-identificarea 

stilurilor de învățare 

Director  

Consilier 

Educativ 

Şefii de catedră 

Cadre didactice 

Sem. I, II 

2019-2020 

 

 

permanent 

 

 

 

 

Cadre didactice 

Elevi 

Cabinete terapii 

CDI 

Biblioteca 

 

 - Numărul şi 

calitatea 

activităţilor 

realizate (întreceri, 

spectacole, 

expoziţii, 

simpozioane etc.) 

 Acordarea unui  

punctaj ,în fișa de 

autoevaluare 

corespunzător,  

cadrelor didactice  

care contribuie la 

creșterea calității 

actului educativ 
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ale elevilor; 

 

-pregătirea/ 

îndrumarea elevilor, 

la toate disciplinele 

la care se 

organizează 

concursuri şcolare/ 

alte activităţi 

educative 

permanent  

 

2.  Îmbunătățirea 

participării 

elevilor la 

concursurile 

școlare 

-încurajarea și 

motivarea elevilor să 

participe la 

concursuri școlare; 

 

 -desfășurarea 

activităților în cadrul 

cercurilor tematice; 

Director  

Şefii de catedră 

Cadre didactice 

Sem. I ,II 

2019 -

2020  

 

permanent 

Cadrele didactice 

Elevii 

Cabinetele 

Biblioteca 

CDI 

- Creșterea numărul 

de elevi participanţi 

la activităţi şi 

concursuri şcolare  

- Creșterea 

numărului de 

premii 

- Creşterea imaginii 

școlii 

-Premierea 

elevilor şi  

personalului  

didactic. 

-Acordarea unui  

punctaj  

corespunzător  

cadrelor didactice  

care participă la  

organizarea şi  

desfăşurarea  

activităţilor la 

nivel  

judeţean, naţional 

şi internaţional 
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3.  Realizarea unei 

pregătiri speciale 

în vederea 

examenului de 

nivel 3  

-Pregătirea elevilor 

pentru evaluările de 

nivel 3 la sfârșitul 

claselor  a XII-a 

 

-Pregătirea 

suplimentară pentru 

examenele de 

certificare nivel 3 de 

la sfârșitul                  

clasei a XII-a 

Director  

Şefii de catedră 

Cadre didactice 

Director  

Şefii de catedră 

Cadre didactice 

Sem. I ,II 

2019 -

2020 

 

 

 

 

Sem.I,  II  

2019-2020 

Cadrele didactice 

Elevii 

Cabinetele 

Biblioteca 

Cadrele didactice 

CDI 

 

Elevi 

Cabinetele 

Biblioteca 

Manualele 

CDI 

 

 

-Rezultate 

satisfăcătoare 

 

 

 

 

 

 

- Procent de 

promovare la 

evaluările de 

certificare nivel 3  

-analiza 

rezultatelor la 

evaluări de 

certificare nivel 3 
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II. Domeniul funcţional: RESURSE UMANE  

 

2.PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ ŞI DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE (PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC 

AUXILIAR, NEDIDACTIC ŞI DE CONDUCERE) 

2017-2021 

Nr. 

crt. 

Activitatea 

proiectata 
Obiective 

Responsabi 

lităţi 
Termen 

Resurse  

umane și 

materiale 

Resurse 

financiare 
Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare 

și evaluare 

 

1.  Stagii de formare 

continuă la nivelul 

unităţii şi al CCD/ 

alte organisme 

abilitate în acest sens 

a personalul de 

conducere, personalul 

didactic  și personalul 

didactic auxiliar  

 

 

 Organizarea de cursuri 

de iniţiere TIC/ 

educaţie specială 

 Organizarea de 

schimburi de bună 

practică  

 Îndrumarea cadrelor 

did. tinere/ debutanţi 

Director  

Formatorii  

Responsabilul 

cu formarea şi 

perfecţionarea 

conform 

nevoilor de 

formare 

o cadrele 

didactice 

o diriginţii 

o Formatori 

din RU proprie 

şi externi 

o Cabinete 

 

Buget aprobat 

Fonduri 

extrabugetare 

- Numărul cadrelor 

didactice/ 

personalului din 

şcoală care au urmat 

cursuri de formare şi/ 

perfecţionare 

- Gradul de implicare 

în astfel de activităţi 

şi calitatea acestora 

a) analiză/ 

diagnoză, 

informare 

b) planificare 

c) desfăşurarea 

activităţilor, 

monitorizare, 

evaluare 

d) aplicaţii 

2. Schimburi de bună 

practică/ experienţă 

cu alte unităţi. 

 Eficientizarea activităţii 

educaţionale 

 Realizarea unor 

activităţi formative 

Director,  

Cadre didactice 

 

Semestrial  

o elevi 

o cadre 

didactice 

o ateliere/ 

cabinete 

Buget aprobat 

Fonduri 

extrabugetare 

- Gradul de implicare 

în astfel de activităţi 

şi calitatea acestora 

- Numărul 

schimburilor de bună 

practică şi eficienţa 

acestora. 

a) proiectare/ 

planificare 

b) desfăşurarea 

activităţilor, 

monitorizare, 

evaluare 

 

3. Promovarea gradelor 

didactice 

 Perfecţionarea prin 

grade didactice; 

 Creşterea competenţei; 

Director 

Responsabilul 

cu formarea şi 

perfecţionarea  

Sem.I, II 

 

Metodologii 

conform Len. 

1/2011  

Buget aprobat 

 

- Numărul cadrelor 

didactice care au 

promovat examenele  

a) înscriere 

b) inspecţii 

curente/ 

speciale; 

c) examene. 

4. Organizarea de 

ateliere/simpozioane/ 

masă rotundă, cercuri 

 Reprezentarea 

identităţii şcolii 

Director,  

Cadre didactice 

Semestrial 

 

o elevi 

o cadre did. 

o parteneri 

Fonduri 

extrabugetare 

- Gradul de implicare 

- Recunoaşterea 

activ., publicitate, 

a) proiectare/ 

planificare 

b) org., 
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pedagogice, work-

shopuri. 

etc. desfăşurare, 

evaluare 

5 Stabilirea unor 

atribuţii privind 

creşterea autorităţii 

cadrelor didactice, 

respectarea comisiilor 

de lucru - pentru a 

expertiza gradul de 

îndeplinire a 

obiectivelor stabilite 

 

 Valorificarea evaluării 

pregătirii elevilor la 

toate obiectele de 

studiu/ recuperare 

Director 

Şefii şi 

membrii 

comisiilor 

metodice 

Inceputul 

anului scolar 

Fişa postului 

 

Buget aprobat 

 

- Numărul cadrelor 

didactice implicate 

- Creşterea autorităţii 

cadrelor didactice  

- Creşterea autorităţii 

şefilor de catedre/ 

comisii metodice/ de 

lucru 

 

a) elaborarea  

b) informarea 

c) evaluarea 

6 Delegarea de sarcini 

cadrelor didactice şi 

personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic 

în funcţie de pregătire 

şi disponibilităţi 

 Eficientizarea 

activităţilor 

educaţionale 

Echipa 

managerială 

Coord. 

Programe 

Şefi catedre/ 

comisii 

Sem.I, II 

lunar 

o cadre 

didactice 

o personal 

didactic 

auxiliar  

o fişa postului 

 

Buget aprobat 

 

- Acceptarea 

responsabilităţilor 

- Îndeplinirea 100% a 

sarcinilor 

- Delegarea unui 

număr cât mai mare 

de sarcini conf. 

atribuţiilor ROFUÎP 

a) repartizarea 

sarcinilor din 

fişa postului 

b) îndeplinirea 

sarcinilor 

c) raportare, 

evaluare 
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III. Domeniul funcţional: RESURSE MATERIALE  

 

3. PROGRAMUL PRIVIND MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE, IMPLEMENTAREA RESURSELOR 

INFORMATICE SI ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE 

2017-2021 

Nr. 

Crt. 

Activitati Obiective Responsabilitati Termene Resurse Indicatori de 

performanta 

Monitorizare 

și evaluare 

 

1 Reabilitarea cladirii 

scolii 

Imbunatatirea dotarii 

cu mijloace de 

invatamant in vederea 

cresterii calitatii 

invatarii 

-reamenajarea 

spatiului si a 

salilor de clasa, 

achizitionarea de 

mobilier adecvat; 

-identificarea 

nevoilor privind 

dotarea cu 

materiale 

didactice si 

mijloace de 

invatamant 

eficiente; 

-masuri pentru 

conservarea si 

administrarea 

responsabila a 

bazei existente; 

-director, C.A., 

administrator 

financiar, cadre 

didactice 

2017-2021 -financiare si 

material: bugetul 

local, sponsorizari; 

-umane: 

personalul didactic 

si didactic 

auxiliar; 

-informationale: 

analiza de nevoi, 

chestionare, 

necesitatea dotarii 

cu material 

didactic a salilor 

de clasa, starea 

fizica a cladirii; 

-timp: 4 ani; 

-Sali amenajate cu 

mobilier adecvat; 

-80% mobilier 

nou; 

-dotarea in 

proportie de 50% 

cu material 

didactic pentru 

fiecare disciplina 

din planul cadru; 

 

2 Asigurarea  de resurse 

extrabugetare pentru 

derularea unor proiecte 

extracurriculare si 

extrascolare;  

-atragerea de 

sponsorizari si 

donatii;  

-director, 

administrator 

financiar, cadre 

didactice 

2019-2020 -financiare si 

material: donatii, 

sponsorizari; 

-umane: 

personalul didactic 

si didactic 

-nivelul fondurilor 

obtinute; 

-numarul de 

proiecte; 

-achizitii realizate; 
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auxiliar; 

-informationale: 

ofertele 

solicitantilor; 

3 Amenajarea arhivei 

scolii 

-identificarea 

surselor de 

finantare pentru 

amenajarea 

arhivei scolii; 

-inventarierea 

documentelor 

scolare; 

-arhivarea 

documentelor 

scolare conform 

legislatiei in 

vigoare a 

Arhivelor 

Nationale; 

-director, C.A., 

administrator 

financiar, secretar, 

cadre didactice 

2019-2020 -financiare si 

material: bugetul 

local, resurse 

extrabugetare, 

spatiu amenajat; 

-umane: 

personalul didactic 

si didactic auxiliar, 

cu atributii de 

arhivare; 

-informationale: 

ofertele 

solicitantilor; 

 

-nomenclatorul 

aprobat de 

Arhivele 

Nationale; 

-arhiva amenajata 

pentru 

documentele si 

actele de studii 

eliberate; 
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Nr. 

crt. 

Activitatea 

proiectata 
Obiective 

Responsabili 

tăţi 
Termen 

Resurse umane și 

materiale 

Resurse 

financiare 
Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare și 

evaluare 

 

i.  

4. 

Amenajarea 

cabinetelor ,  

laboratoarelor șio 

atelierelor 

specializate: 

psihoterapie, 

consiliere, orientare 

şcolară şi asistenţă 

psihopedagogică 

 Îndrumarea şi 

consilierea 

elevilor 

 Negocierea 

conflictelor 

Director  

Contabil, 

Coord. 

Proiecte 

Profesori de 

educație 

speciala 

Septembrie 

2017 

-Iulie 2018  

o spaţiile şcolii sunt 

dotate  cu 

materiale didactice 

si mijloace de 

invatamant 

o  -personal angajat 

 

 

Buget aprobat 

Fonduri 

extrabugetare 

- Numărul 

elevilor care 

apelează la 

serviciile de 

consiliere şi 

orientare 

şcolară 

- Asigurarea 

accesului 

tuturor elevilor 

la cabinete 

a) proiectare :  

b) documentare :. 

c) achiziţionare  

d) funcţionare 

ii.  

 

5. 

Dotarea 

laboratorului TIC/ 

tehnologii/cabinetul

ui fizica/chimie  

 Asigurarea 

condiţiilor 

optime 

pentru 

pregătire 

 Asigurarea 

unui 

învăţământ 

formativ – 

aplicativ 

Director  

Responsabilii 

catedrelor 

Contabil  

Semestrul II 

 

o Spaţiul repartizat : 

laboratoare si 

cabinete necesare 

derularii activitatii de 

instruire scolara  

o Fonduri bugetare: 

resursele financiare 

bazei materiale sunt 

cuprinse in Bugetul 

de venituri si 

cheltuieli aprobat de 

catre ordonatorul 

principal de credite 

la capitolele de 

cheltuieli cu bunuri 

materiale si servicii , 

dar si la capitolul 

cheltuieli de capital.  

Buget aprobat 

Fonduri 

extrabugetare 

- Dotarea 

fiecărui 

cabinet cu 

tehnica 

necesară 

- Asigurarea 

accesului 

tuturor 

cadrelor 

didactice/ 

elevilor în 

cabinete/ 

laboratoare 

a) proiectare: se au in 

vedere solicitarile , pe 

baza de referate ale 

cadrelor didactice si 

cuprinderea lor in 

proiectiile bugetare b) 

contracte:achizitiile vor 

fi efectuate in baza unor 

contracte incheiate cu 

partenerii furnizori , cu 

respectarea legislatiei in 

vigoare(respectiv 

OUG34/2006 si HG 

925/2006) 

c) realizare: se va avea in 

vedere acoperirea 

necesarului de dotare a 

fiecarui cabinet si 

laborator , in functie de 
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Nr. 

crt. 

Activitatea 

proiectata 
Obiective 

Responsabili 

tăţi 
Termen 

Resurse umane și 

materiale 

Resurse 

financiare 
Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare și 

evaluare 

 

resursele alocate 

d) exploatare  

6

3 

Relizarea şi 

întreţinerea paginii 

web şi crearea unui 

serviciu de PR la 

nivelul şcolii 

Informatizarea 

permanentă 

Egalizarea 

şanselor 

Director 

Şef catedra de 

tehnologii 

membri 

periodic  o Cabinet de 

informatică 

o Responsabil 

comisie imagine 

Buget aprobat 

Fonduri 

extrabugetare 

- Imbunătăţirea 

imaginii şcolii 

- Accesul 

100 % al 

dascălilor la 

reţeaua  

a) elaborarea graficului 

de îmbunătăţire 

b) realizarea unui plan 

manag. PR 

c) prelucrarea şi 

transmiterea 

informaţiilor 

7

4 

Accesul eficient al 

unităţii şcolare, la 

informaţiile 

privitoare la 

legislaţia şcolară, 

solicitările MEN, 

ISJ, alte organisme, 

cât şi al partenerilor 

educaţionali cu 

şcoala 

Cunoaşterea de 

către elevi,  

cadre did., 

parteneri 

educaţionali, 

a legislaţiei, 

metodologiil

or de examen 

Director 

Serviciul 

secretariat 

Sem. I, II 

 

Legislaţie 

pag. web MEN, ISJ 

Documente şcolare 

Buget aprobat 

Fonduri 

extrabugetare 

- Accesul 

100 % al 

actorilor 

educaţional la 

informaţiile 

privitoare la 

legislaţia 

şcolară, 

Funcţionarea 

la eficienţă 

maximă a 

serviciului 

secretariat 

a) conexiunea web. 

b) achiziţii informaţii 

legislative 

c) reactualizare 

permanentă 

 

 

5 Achiziţia de 

manuale alternative 

şi auxiliare 

didactice la 

bibliotecă/ a 

bibliografiei 

obligatorii 

Dezvoltarea rolului 

Egalizarea 

şanselor 

pentru elevii 

aflați în risc 

educațional  

și stimularea 

spiritului 

antreprenoria

Bibliotecar 

 Colectivul 

catedrei de 

limbă şi 

comunicare 

Şefii de 

catedră 

 

Anual 

şi când este 

cazul 

Biblioteca 

Fond de carte  

 

Buget aprobat 

Donatii 

sponsorizari 

- Baza de date 

a fondului de 

carte  

- Fişe de 

lectură pentru 

toţi elevii 

a) stabilirea bibliografiei 

b) stabilirea achiziţiilor 

c) procurarea manualelor 

şi auxiliarelor 

d) realizarea bazei de 

date 

e) lectura  
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Nr. 

crt. 

Activitatea 

proiectata 
Obiective 

Responsabili 

tăţi 
Termen 

Resurse umane și 

materiale 

Resurse 

financiare 
Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare și 

evaluare 

 

bibliotecii şcolare – 

achiziţii de fond de 

carte, oferte 

educaţionale, 

realizarea unui colţ 

al noutăţilor, 

realizarea unei baze 

de date 

l 

6 Amenajarea 

panourilor şcolii, 

rollpuri cu 

informaţii de 

actualitate, cu 

produsele elevilor şi 

cadrelor didactice şi 

a rezultatelor 

schimburilor de 

bună practică 

Valorizarea 

panourilor 

şcolare – 

oglinda 

performanţel

or 

educaţionale 

Şefi de 

catedră 

Periodic  Panourile de afişaj 

Diplome 

 - Numărul de 

panouri 

amenajate la 

standarde de 

calitate 

- Numărul 

cadrelor 

didactice şi a 

elevilor 

implicaţi 

- Gradul de 

reflectare al 

imaginii şcolii 

a) procurarea 

documentelor 

b) afişare 

c) evaluare  
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IV. Domeniul funcţional: RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT  

 

4. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RELATIILOR CU COMUNITATEA, STIMULAREA PARTENERIATELOR ȘI VOLUNTARIAT, 

DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE A INSTITUȚIEI 

2017-2021 

Nr. 

Crt. 

Obiective specifice Activităţi Responsabilit

ăţi 

Termene Resurse umane/ 

materiale/ 

Financiare/ 

De timp 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare şi 

evaluare 

1. - Participarea si 

implicarea 

comunităţii in 

procesul 

instructiv-

educativ 

-dezvoltarea 

activităţilor 

educative  

extracurriculare 

- realizarea de 

parteneriate cu 

instituţii, 

societatea civilă, 

parteneri sociali 

etc. 

-dezvoltarea de 

programe pt. 

combaterea 

absenteismului, 

prevenirea 

Incheierea de 

parteneriate 

Realizarea de 

activitati 

comune 

Alegerea CDL 

Participare CA 

 

Director, CA 

Consilier  

educativ 

Cadre 

didactice 

 

 

 

 

Sept-oct 

 

Oct-iun 

 

Dec-martie 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

CJ, biserica, 

poliţia, primăria, 

ONG, instituţii 

culturale şi 

educative, parinti, 

CD etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nr. de parteneriate 

încheiate 

-nr. de parteneri 

-nr.de activităţi derulate 

-proiecte de activităţi, 

pliante, poze, produse ale 

activităţii elevilor, 

expoziţii, mape tematice 

-nr.de participanţi la 

activităţi 

 

 

 

 

 

-creşterea procentului de 

elevi prezenţi la şcoală, 

scăderea procentului de 

elevi absenţi, creşterea 

procentului de elevi 

promovaţi anual 

-consilier educativ, 

parteneri, director, CA 

-raport 

semestrial/anual/final 

-centralizatoare 

-chestionare aplicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

-realizarea programelor 

propuse 

-monitorizarea prezenţei 

elevilor la şcoală şi la 

activităţile extraşcolare 

-statistici, rapoarte 
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abandonului 

şcolar 

2.  - diversificarea 

ofertei școlare și 

profesionale 

- Valorizarea 

resurselor locale 

-încurajarea 

spiritului 

antreprenorial 

Realizarea de 

activitati 

comune fara 

finantare din 

partea scolii 

Realizarea 

practicii cu 

elevii 

Director, CA 

Coordonatori 

parteneriate 

Profesori/mais

tri instructori 

Anual 

 

Anual 

 

Anual  

CCD, CJ 

 

biblioteca, muzeul, 

CD 

 

agenti economici  

-nr. CDL 

-nr. elevi participanţi şi 

promovaţi 

-nr.de activităţi derulate 

 

-liste de prezenta, 

cataloage 

-probe practice 

-rapoarte de activitate 

3. -abordarea 

strategica a 

nevoilor locale 

-transparenta 

procesului 

instructiv-educativ 

Evaluarea 

periodică a 

unității 

Autoevaluarea 

institutionala 

(oferire feed-

back) 

Director, CA, 

CP 

CEAC 

Cadre 

didactice 

 

noiembrie 

anual 

CJ, agentii 

economici, CD, ISJ  

PLAI, PRAI, PAS 

-indicatorii îndepliniţi în 

proporţie de 100% 

-obţinerea de calificative 

mai bune ca anii anteriori 

-comisie delegata de ISJ 

-raport anual de 

autoevaluare 

-raport de evaluare 

-asistenţe la clasă, control 

documente etc. 

4. -promovarea 

voluntariatului 

-încurajarea 

spiritului civic 

 

 

-Implicarea civica 

in programe 

ecologice, pentru 

sanatate, educatie 

rutiera, SSM, PSI 

Participarea 

tinerilor la viata 

comunitatii 

Spectacole si 

vizite 

 

Director 

Responsabil 

SNAC 

Cadre 

didactice 

Anual  

Semestrial  

Biserica, ONG, 

institutii sociale 

(case de 

copii/batrani), 

institutii educative, 

CD 

-realizarea unui 

parteneriat SNAC 

-realizarea a cel puţin 2 

activităţi comune 

-nr. de participanţi elevi 

-rapoarte activitate 

-raport anual 

-diplome voluntariat 

(elevi şi profesori) 

5.  Coordonatori 

parteneriate 

Cadre 

didactice 

Lunar sau 

cf 

planificarii 

activitatilor 

din 

parteneriate 

Saptaman

a Scoala 

Altfel 

CD, ISU, CPECA, 

IPJ, ISJ, 

Jandarmeria 

-realizarea de activităţi 

comune cu partenerii 

-realizarea de activităţi 

atractive 

-implicarea unui nr. cât 

mai mare de elevi 

-mape ale activităţilor 

 

-proiecte de activitate 

-rapoarte ale activităţilor 

-creşterea nr. de elevi 

implicaţi/prezenţi 

-respectarea opţiunilor 

elevilor referitor la 

activităţile peopuse 

-raport final, raportări 

solicitate 

6. - Valorizarea 1 Decembrie Consilier Anual Primaria Costești, -participarea la diferite -participarea la activităţi 
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resurselor locale 

-respectarea 

obiceiurilor si 

traditiilor locale, a 

sarbatorilor 

nationale 

- promovarea 

parteneriatelor 

-transparenta 

procesului 

instructiv-educativ 

Craciun 

24 Ianuarie 

Paste 

1 Martie 

8 Martie 

educativ 

Coordonatori 

parteneriate 

Cadre 

didactice 

 

 

 

Director, CA 

Compartiment

ul secretariat 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

CJ 

ISJ Vl 

Muzeu, biblioteca 

ONG, institutii de 

educatie 

 

 

Site-ul scolii 

Site-uri 

educationale 

Presa scrisa 

Spatiul scolar 

 

evenimente locale 

(expozitii, spectacole, 

concursuri) 

a elevilor, părinţilor, 

reprezentanţilor 

comunităţii 

-mediatizare (articole 

presa scrisa, spatiu 

virtual) 

 

7. Respectarea 

diversitatii si 

promovarii 

egalitatii sanselor 

Implicarea 

tuturor elevilor , 

fara 

discriminare, in 

activitatile 

scolare si 

extrascolare 

Respectarea 

optiunilor 

personale 

referitoare la 

religie, valori, 

traditii, 

obiceiuri etc. 

Personalul 

didactic al SPS 

Bistrita 

Director, CA 

 

permanent Institutia scolara 

Partenerii  

CD 

-participarea/implicarea 

tuturor elevilor în 

activităţile extraşcolare şi 

parteneriate  

-nr. de elevi participanţi 

-lipsa 

sesizarilor/reclamaţiilor 

-opţiunile scrise ale 

elevilor 

8. -atragerea de 

resurse financiare 

și deschidere către 

strategiile europene 

privind educația 

- dezvoltarea 

Incheierea de 

parteneriate cu 

instituții de 

educație din 

străinătate 

Scrierea de 

Director, CA 

Consilier 

educativ 

Cadre 

didactice 

Echipa de 

OCTOMB

RIE 2019 

 

 

 

Permanent 

ANPCDEFP 

ERASMUS + 

 

 

 

 

-nr. de aplicaţii 

-nr. de parteneriate 

-nr. de proiecte finanţate 

-nr. de elevi şi profesori 

implicaţi 

- schimburi de experiență 

-activităţi derulate, 

rapoarte de activitate şi 

financiare 

-implementarea 

proiectelor aprobate 
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resursei umane și 

formare continuă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-transparenta 

procesului 

educațional 

aplicatii pt. 

proiecte cu 

finantare 

nerambursabila 

Realizarea de 

activitati fara 

finantare din 

partea scolii 

Marcarea 

sărbătorilor 

europene/intern

aționale 

 

proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

educativ 

Coordonatori 

parteneriate 

Cadre 

didactice 

 

Director, CA 

Consilier 

educativ 

Compartiment

ul secretariat 

Diriginti, 

cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Coordonatori 

parteneriate 

 

 

 

 

 

 

Zile 

Internațion

ale (9 Mai, 

ZEL, Ziua 

Internaţion

ală a 

toleranţei 

etc.) 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria 

COSTEȘTI, CJ 

ISJ VL 

Muzeu, biblioteca 

ONG, institutii de 

educatie 

 

Site-ul scolii 

Site-uri 

educationale 

Presa scrisa 

Spatiul scolar 

ISJ 

 

 

 

 

 

 

 

-participarea la diferite 

evenimente locale 

(expozitii, spectacole, 

concursuri) 

 

 

-nr. articole publicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-proiecte de activitate 

-rapoarte ale activităţilor 

-creşterea nr. de elevi 

implicaţi/prezenţi 

 

Mediatizare (articole 

presa scrisa, spatiu 

virtual) 

Raportari solicitate  
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5. PROGRAMUL DE MASURI PRIVIND COMBATEREA ABSENTEISMULUI, PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR, PROTECȚIA 

IMPOTRIVA ORICAREI FORME DE VIOLENTA ȘI CREAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANŢĂ FIZICĂ ŞI DE LIBERTATE 

SPIRITUALĂ 

2017-2021 

Nr. 

crt. 
Obiective specifice 

Activitatea 

proiectata 
Resurse 

Responsabili 

tăţi 
Termen Etape 

Indicatori de 

performanţă 

iii.  

1. 

 Respectarea normelor 

ROI 

 Crearea unui climat de 

siguranţă în şcoală a 

elevilor şi dascălilor 

Asigurarea 

ordinei şi 

disciplinei în 

şcoală 

o profesori de 

serviciu 

o elevii de 

serviciu 

o Paza 

S.C.Vulturu 

o poliţia  

o Jandarmeria 

Romana 

Echipa 

managerială 

Prof. de 

serviciu 

Diriginţi 

 

Sem. I,II 

2019-2020 

zilnic 

a) elaborarea graficului 

b) stabilirea sarcinilor 

c) îndeplinirea serviciului  

d) evaluarea 

- Respectarea ROI de către 

toţi elevii 

- Nota 10 la purtare pentru 

99% dintre elevi; 

- Lipsa sancţiunilor 

disciplinare 

- Intrarea în incinta 

spaţiului educaţional numai 

pe bază de legitimaţie 

(elevi şi personal) şi de 

legitimare a persoanelor 

străine 

iv.  

2. 

 Cunoaşterea normelor 

de protecţie 

Protecţia 

împotriva 

calamităţilor 

o pliante 

o instrucţiuni  

o plan de 

evacuare 

Coord. 

proiecte Resp. 

cu protecţia 

împotriva 

calamităţilor 

Diriginţi 

Semestrial 

2019-2020 

 

a) întreţinere 

b) aplicaţii/ simulare 

c) evaluare 

- Cunoaşterea normelor de 

100% elevi şi personal 

- Numărul activităţilor 

realizate la orele de 

dirigenţie pe această temă 

v.  

 

3. 

 Cunoaşterea modului 

de acţiune în cazul unei 

catastrofe 

Simularea unui 

incendiu şi a unui 

cutremur 

o instrucţiuni  

o plan de 

evacuare 

Resp. cu PSI 

Resp. cu  prot. 

împ. 

calamităţilor  

Sem. I  

2019-2020 

 

Sem. II  

2019-2020 

 

a) întreţinere 

b) asigurarea logisticii 

c) simulare 

d) evaluare 

- Cunoaşterea normelor PSI 

de 100% elevi şi personal 

- Numărul activităţilor 

realizate la orele de 

dirigenţie pe aceste teme 

vi.  

 

 

 Protecţia  elevilor 

 

Asigurarea 

securităţii 

împotriva 

o instrucţiuni  şi 

plan de acţiune 

o profesori şi 

Director  

Contabil  

Personal 

Sem. I, II 

zilnic  

2019-2020 

a) dotare, întreţinere 

b) supraveghere 

c) evaluare 

- Evitarea oricărei acţiuni 

antisociale 
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4. acţiunilor 

antisociale 

elevi de serviciu 

o poliţişti  

Centrul de 

Detentie 

Craiova 

 

vii. 5

. 

 Protejarea împotriva 

oricărei forme de 

corupție 

Protecţia 

împotriva 

corupției 

o pliante 

o instrucţiuni  

o plan de acțiune 

Coord. permanent a. supraveghere 

b. evaluare 

c. raportare 

Evitarea oricărei acţiuni 

anticorupție 
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6. PROGRAMUL DE PROMOVARE A IMAGINII ŞI CREŞTERII PRESTIGIULUI ŞCOLII 

2017-2021 

Nr. 

Crt. 

Activitate Obiective Termen Responsabili Resurse Parteneri Indicatori 

de 

evaluare 

1.  Reactualizarea periodică 

a paginii WEB 

Asigurarea funcționării 

site-ului  

 

Crearea şi 

promovarea unei 

imagini 

instituționale 

pozitive în 

comunitate.  

 

Personalizarea 

ofertei 

educaționale la 

nivel instituțional 

prin 

diversificarea şi 

flexibilizarea 

acesteia în 

funcție de 

nevoile şi 

interesele  

beneficiarilor și 

partenerilor 

procesului 

educațional. 

 

Colaborarea 

eficientă cu toți 

reprezentanții 

Permanent  Director 

Resp.  imagine  

Resurse interne Coordonator de 

proiecte 

      % 

2.  Asigurarea transparenței 

necesare participării 

responsabile a tuturor 

membrilor în structuri 

parteneriale, conducerea 

locală, părinții, oamenii 

de afaceri în ceea ce 

priveşte adecvarea 

ofertei educaționale a 

şcolii la specificul 

comunitar ( întâlniri, 

şedințe cu caracter 

informativ, lucrativ, de 

analiză, de consultare)  

Permanent Director 

Resp. imagine  

Resurse interne Reprezentanți ai 

instituțiilor 

publice 

Reprezentanți ai 

societății civile  

      % 

3.  Monitorizarea 

activităților 

extracurriculare și 

participarea, pe cât 

posibil, a membrilor 

comisiei la desfășurarea 

acestora.  

Permanent Membrii Comisiei 

de promovare a  

Imaginii 

- fotografii 

 

       % 
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4.  Diseminarea 

informațiilor cu privire 

la activitățile 

extracurriculare, 

proiectele, concursurile 

desfășurate în cadrul 

instituției pe forumul 

ISJ, către inspectorul de 

imagine și în presa 

locală.  

elevilor, 

părinților și ai 

partenerilor 

locali, ISJ Dolj. 

 

Promovarea unor 

proiecte 

focalizate pe 

reducerea 

abandonului 

şcolar, susținerea 

elevilor cu 

dezavantaj social 

şi conduite de 

risc, susținerea 

elevilor în alte 

abilități . 

 

Armonizarea 

ofertei de servicii 

educaționale şi 

formare 

permanentă cu 

nevoile specifice 

identificate în 

unitatea şcolară 

şi comunitatea 

locală. 

 

 

Permanent Membrii Comisiei 

de Imagine  

- redactarea 

comunicatelor de presă 

- redactarea și postarea 

pe site-ul instituției a 

anunțurilor  

       % 

5.  Inventarierea dovezilor 

(premii, diplome) 

participării elevilor 

instituției la diferite 

evenimente și 

manifestări.  

Permanent Membrii Comisiei 

de Imagine  

Resurse interne Profesorii 

organizatori ai 

activităților,  

Consilierul 

educativ  

Elevii direct 

implicați  

      % 

6.   Realizarea unei 

prezentări a școlii (10-15 

minute)  

Semestrial Membrii Comisiei 

de Imagine  

- imagini foto cu fațada și 

interiorul școlii, cu Săli 

de clasă, laboratoare; 

- imagini video din 

timpul diferitelor 

activități curente ale 

elevilor: jocuri de fotbal, 

ateliere de creație, serbări 

școlare. 

       % 

7.  Organizarea şi 

desfăşurarea simulărilor 

la disciplinele specifice 

examenelor de 

certificare nivel 3  

Semestrial Directori  

Profesorii de 

specialitate  

Resurse interne ISJ       % 

8.  Identificarea de 

oportunități la nivelul 

Permanent  Membrii Comisiei 

pentru promovarea 

Resurse interne Comisia pentru 

proiecte si 

      % 
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comunității locale pentru 

sprijinirea copiilor şi 

tinerilor proveniți din 

familii cu resurse 

financiare reduse  

imaginii programe  

9.  Conlucrare cu 

reprezentanții ISJ  

Vâlcea în confirmarea 

rețelei şcolare şi a 

planului de şcolarizare  

Anual 

Septembrie- 

Decembrie  

Director Comisia de 

proiecte şi programe 

Resurse interne Reprezentanții ai 

ISJ Vâlcea 

      % 

10.  Identificarea nevoilor de 

educație ale elevilor şi a 

posibilităților de 

realizare în cadrul legal 

existent şi cu resurse 

disponibile 

Noiembrie 2019 Director 

Reprezentanți ai 

Administrației 

publice locale  

Resurse interne        % 

11.  Elaborarea planului de 

dezvoltare a unității 

şcolare pentru 

satisfacerea nevoilor 

proprii şi ale comunității 

locale  

Noiembrie 2019 Director 

Reprezentanți ai 

Administrației 

publice locale  

Resurse interne        % 

12.  Armonizarea mesajelor 

şi moderarea/ 

medierea/prevenirea 

disfuncțiilor în relațiile 

dintre unitatea şcolară şi 

autoritățile locale  

Permanent  Directori 

Reprezentanți ai 

Administrației 

publice locale  

Resurse interne        % 

13.  Întreținerea şi 

dezvoltarea 

patrimoniului şcolar 

pentru crearea unui 

ambient favorizant 

Permanent  Director 

Reprezentanți ai 

Administrației 

publice locale  

Resurse interne        % 
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procesului de învățământ  

14.  Revista şcolii în format 

electronic 

proiect 

Semestrial  Colectivul de 

redacție  

Resurse interne Profesori,  

Elevi 

Părinți 

      % 

15.  Prezentarea activităților 

din şcoală în mass 

Permanent Director 

Consilierul de 

imagine  

Resurse interne Edituri reviste 

Radio 

      % 
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Partea a 4-a – ASIGURAREA CALITĂŢII, MONITORIZAREA ŞI  EVALUAREA 

În conformitate cu precizările OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 şi a Legii 87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, unitatea noastră 

şcolară elaborează şi adoptă propria strategie de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii, asigurând constituirea CEAC care va avea ca 

obiectiv asigurarea calităţii educaţiei printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi 

implementare a programei de studiu prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie respectă standardele de 

calitate. 

   PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL ŞCOLII 

- Planificare  - analiza mediului extern şi a mediului intern 

                     - stabilirea priorităţilor/ţintelor strategice de dezvoltare 

                                     - elaborarea planului operaţional 

- Implementare 

- Monitorizare  - internă realizată de şcoală 

                        - externă realizată de ISJ Vâlcea 

-    Evaluarea  - internă = autoevaluarea - realizată la nivelul şcolii 

                  - externă - realizată de ARACIP 

-     Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII 

Monitorizarea =  

- cuantificarea activităţilor/rezultatelor pe tot parcursul derulării PAS. Scopul monitorizării: furnizarea unor informaţii relevante pentru 

evaluare; 

- funcţionează ca o „avertizare”. 
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Monitorizarea internă/Tipul 

monitorizării:  

(proces continuu de colectare a 

datelor) 

Indicatori de realizare Modalităţi de 

monitorizare/ 

colectare a datelor 

Responsabilităţi  Procedura de 

monitorizare 

-Monitorizarea acţiunilor din planul 

operaţional; 

 -Respectarea termenelor şi 

îndeplinirea responsabilităţilor; 

Numărul activităţilor proiectului 

implementate la timp ; 

-fişe de monitorizare/ 

studierea faptelor; 

 

Echipa de 

monitoriza-re 

Director  

Procedura de 

monitorizare/ 

(de rutină) 

-Monitorizarea procesului instructiv- 

educativ: 

 

-calitatea procesului instructiv –

educativ 

-fişe de observaţie a 

predării-învăţării-

evaluării 

Echipa  de 

monitorizare 

Procedura de observare 

a lecţiei 

-Parcurgerea succesivă a 

curriculumului; 

-procent-% de parcurgere a 

curriculumului 

-inspectarea/ 

controlul proiectării 

curriculare corelate cu 

derularea 

lecţiilor/activităţilor pe 

domenii experienţiale 

-sondaje 

Director 

Echipa de 

monitorizare 

Grafic de îndrumare şi 

control 

-Aplicarea metodelor activ 

participative; 

Utilizarea metodelor activ-

participative în procent de 100% de 

către cadrele didactice 

-observaţii de 

monitorizare a aspectelor 

pozitive/ 

negative ale PDI; -grile 

de monitorizare; 

-discuţii; 

-chestionare iniţiale;  

-chestionare periodice 

(reacţii favorabile – ne-

favorabile); 

-analize SWOT ; 

-rapoarte de monitorizare 

Director  

CEAC 

Procedura de observare 

a lecţiei 

Grafic de control 

-Monitorizarea rezultatelor şcolare/ 

 rezultatelor obţinute de elevi la 

evaluările iniţiale, sumative, finale; 

Procentul rezultatelor 

pozitive/negative obţinute la 

evaluările iniţiale, sumative, finale 

-fişe de evaluare iniţială, 

sumativă, finală; 

- grafice de monitorizare 

Cadre didactice 

CEAC 

Director 

Procedura de 

monitorizare a 

rezultatelor şcolare 
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-Monitorizarea rezultatelor CDŞ;  

-Monitorizarea rezultatelor 

activităţilor extracurriculare 

Procentul rezultatelor 

pozitive/negative obţinute în 

activităţile extracurriculare 

Monitorizarea nr. 

diplomelor 

Portofoliile activităţilor 

Albume de fotografii 

Cadre didactice 

CEAC 

Director 

Procedura de 

monitorizare a 

rezultatelor 

extraşcolare 

-Monitorizarea rezultatelor obţinute la 

concursurile avizate de ISJ şi MEN 

Numărul premiilor obţinute la 

concursuri  

Numărul concursurilor 

şcolare, competiţiilor, 

Rezultate 

Lista premiilor 

Grafice de interpretare a 

datelor 

Director 

CEAC 

Procedura de 

monitorizare 

-Monitorizarea  formării şi dezvoltării 

profesionale a personalului de 

conducere şi a personalului didactic 

Participarea 100% a personalului la 

cursurile de formare iniţiate de CCD 

şi ISJ  

Adeverinţe 

Atestate  

Oferta CCD 

Director  Statistici  

Grafice de participare 

-Monitorizarea resurselor financiare şi 

materiale 

Eficienţa = eficacitate şi 

economicitate resurselor financiare, 

materiale 

Fişe de inventariere Director Procedura de 

inventariere 

-Monitorizarea reacţiilor beneficiarilor 

 

Numărul reacţiilor favorabile/ 

nefavorabile 

Chestionare  Director  

CEAC 

Procedura de colectare 

a feedback-ului 

Monitorizarea externă:  

-verificarea modului în care sunt 

respectate standardele de calitate 

(ARACIP); 

-îndrumare şi sprijin asigurat de ISJ în 

vederea respectării standardelor de 

calitate 

 

 

Procentul în care sunt respectate 

standardele de autorizare 

-vizita de monitorizare; 

-observaţia; 

-analiza documentelor; 

-anchete – 

calitative/cantitative 

-interviul 

Inspecţii de 

monitorizare 

desemnate de ISJ şi 

/sau ARACIP; 

evaluări externe 

pentru monitorizare 

externă 

Metodologia derulării 

vizitei de monitorizare 

pentru verificarea 

respectării standardelor 

naţionale  
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Evaluarea =  

- procesul prin care măsurăm prin metode şi instrumente specifice gradul de îndeplinire a obiectivelor. Se realizează în diferite etape ale 

realizării PDI. 

O evaluare cât mai corectă, obiectivă devine o condiţie esenţială a succesului. 

 

     

Evaluarea internă:  

autoevaluarea 

coordonată de CEAC 

Indicatori de realizare Modalităţi de evaluare Responsabilităţi Procedura de 

evaluare 

 

Raport anual de 

evaluare internă a 

calităţii/RAEI –

conform modelului 

elaborat de ARACIP  

 

 

 

 

 

 

Aprecierea cantitativă: ? la % din 

rezultate corespund scopurilor/ 

obiectivelor? 

Stabilirea raportului dintre 

performanţele proiectate şi cele 

reale/obţinute; 

Aprecierea calitativă - creşterea 

prestigiului unităţii de învăţământ în 

urma realizării obiectivelor PDI; 

 

- Analiza SWOT 

- Aprecierea, măsurarea şi emiterea unor 

judecăţi de valoare, 

raportarea permanentă; 

-Autoevaluări cantitative, care vor 

evidenţia impactul activităţilor, 

descriind, enumerând, calculând şi 

măsurând atingerea obiectivelor; 

-Autoevaluări calitative, orientate spre 

progres, măsurând atitudini şi cauze ale 

evenimentelor; 

Analiza datelor: 

-Fişe de evaluare  

-Chestionare  

-Rapoarte intermediare şi finale; 

-Portofoliul proiectului. 

Director 

CEAC 

Pr - -procedurile de asigurare  

      a calităţii educaţiei elabora 

te şi implementate în 

şcoală: 

-proceduri de autoevalu- 

are instituţională; 

 - proceduri de analiză  

 a culturii organizaţionale; 

 - proceduri de evaluare        sis  te    

sistematică a aşteptărilor 

  educabiililor, părinţilor şi  

 altor beneficiari relevanţi 

ţi; 

 -proceduri de evaluare   

 sistematică a satisfacţiei  

 personalului; 

-proceduri de comunica- 

re    re internă, decizie şi rapor- 

tar     tare; 

-proceduri  de identificare  

şi de prevenire a perturbă- 

rilor majore; 

 -proceduri de control al  

 documentelor şi al  
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 înregistrărilor; 

 - proceduri de monitorizare,  

 evaluare, revizuire şi 

  îmbunătăţire a calităţii  

 etc. 

Evaluarea externă Rezultate aşteptate Surse informaţionale/dovezi  Responsabilităţi  Procedura de 

evaluare 

 

Ce trebuie să ştim 

despre evaluarea 

externă? 

Ce aşteptăm în urma realizării 

evaluării externe? 

Ce trebuie să pregătim pentru 

desfăşurarea evaluării externe? 

Cine, din unitatea 

de învăţământ, 

răspunde de 

evaluarea 

externă? 

Paşii evaluării externe 

 

Evaluarea externă 

periodică realizată de 

ARACIP conform 

OG. 75/2005 şi a 

Legii 87/2006: 

Controlul calităţii 

educaţiei în unităţile 

de învăţământ 

presupune activităţi şi 

tehnici cu caracter  

operaţional, aplicate 

sistematic de o 

autoritate de inspecţie 

desemnată pentru a  

verifica respectarea 

standardelor de 

calitate.  

Evaluarea externă 

vizează trei domenii: 

A.Capacitate 

 

 

 

 

 

 

- Calitatea superioară a serviciilor 

educaţionale oferite; 

- Atingerea rezultatelor propuse; 

- Gradul de satisfacţie faţă de 

managemen-tul strategic şi 

operaţional din unitatea de 

învăţământ; 

- Exemple de bună practică; 

- Capacitatea unităţii de învăţământ 

de a se implica în viaţa comunităţii 

şi de a-şi adapta oferta educaţională 

la cerinţele beneficiarilor; 

- Dezvoltarea profesională a 

personalului, îmbunătăţirea bazei 

 

 

 

 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională/ 

PAS; 

Raportul anual de evaluare 

internă/RAEI; 

Baza de date; 

Chestionare; 

Informaţii privind parteneriatele unităţii 

de învăţământ; 

Informaţii privind proiectele 

naţionale/inter-naţionale; 

Site-ul unităţii de învăţământ; 

Pliante;  

Oferta educaţională; 

Proceduri; 

Portofoliile cadrelor didactice; 

 

 

 

 

 

Director 

CEAC  

I.Unitatea de învăţământ 

înaintează la ARACIP 

următoarele documente: 

1. Cererea de declanşare a 

procedurii de evaluare 

externă a calităţii educaţiei; 

2. Fişa - tip a unităţii de 

învăţământ; 

3.Planul de dezvoltare 

instituţională; 

4.Raportul anual de evaluare 

internă 

II. Evaluarea propriu –zisă 

III.Încheierea evaluării 

externe/Concluzii. 
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instituţio-nală  

 Evaluarea 

planificării strategice 

(misiune, viziune, 

ţinte / opţiuni 

strategice) şi a 

planificării 

operaţionale 

(programele şi 

acţiunile concrete 

prin care se propune 

realizarea ţintelor 

strategice; 

- Evaluarea resurselor 

umane, materiale şi 

financiare în raport 

cu numărul de 

preşcolari şcolarizaţi; 

B.Eficacitate 

educaţională 

- Evaluarea ofertei 

educaţionale; 

-Evaluarea rezultatelor 

şcolare şi a 

rezultatelor 

extraşcolare; 

C.Managementul 

calităţii 

-Evaluarea 

procedurilor de 

autoevaluare 

instituţională; 

-Evaluarea 

managementului 

materiale, îmbunătăţirea întregii 

activităţi. 

Portofoliile preşcolarilor; 

Alte surse informaţionale. 
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calităţii la nivelul 

unităţii de 

învăţământ. 

 

 

    În evaluarea PAS vom analiza impactul asupra: 

 Comunităţii locale  – la nivelul cunoaşterii, al atitudinilor şi al comportamentelor individuale şi de grup; 

 Instituţiilor implicate: relaţiile unităţii de învăţământ cu ISJ, cu autorităţile locale, cu alte asociaţii, ONG-uri; 

 Creşterii resurselor disponibile pe continuarea sau amplificarea proiectului; 

 Cooperării cu alte instituţii similare – apar (noi)cereri de colaborare? 

 

    Portofoliul  de evaluare al PAS va cuprinde: 

- modele de autoevaluare; interviuri de evaluare; observaţia pe baza ghidurilor de observaţie; fişe de observaţie; rapoarte de autoevaluare; rapoarte 

intermediare, rapoarte semestriale; rapoarte anuale; înregistrări video; albume în format electronic; sondaj de opinie/interviuri luate beneficiarilor; 

chestionare de satisfacţie ş.a. 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 

În planul operaţional pentru primul an de funcţionare şi pentru fiecare an de implementare a PAS sunt proiectaţi indicatorii de performanţă sub formă de 

rezultate aşteptate. 

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a 

PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

TTiippuull  aaccttiivviittăăţţiiii   RReessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  

mmoonniittoorriizzăărriiii  şşii  eevvaalluuăărriiii 
FFrreeccvveennţţaa  mmoonniittoorriizzăărriiii DDaatteellee  îînnttââllnniirriilloorr  ddee  aannaalliizzăă   

IInnttooccmmiirreeaa  sseettuurriilloorr  ddee  ddaattee  ccaarree  ssăă  sspprriijjiinnee  

mmoonniittoorriizzaarreeaa  ţţiinntteelloorr 
RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee   
lluunnaarr   ddeecceemmbbrriiee    

mmaarrttiiee   

MMoonniittoorriizzaarreeaa  ppeerriiooddiiccăă  aa  iimmpplleemmeennttăărriiii  aaccţţiiuunniilloorr  

iinnddiivviidduuaallee 
RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee    

EEcchhiippaa  mmaannaaggeerriiaallăă 

ttrriimmeessttrriiaall ddeecceemmbbrriiee      

aapprriilliiee 

CCoommuunniiccaarreeaa  aaccţţiiuunniilloorr  ccoorreeccttiivvee  îînn  lluummiinnaa  

rreezzuullttaatteelloorr  oobbţţiinnuuttee   
RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee    
ttrriimmeessttrriiaall ddeecceemmbbrriiee      

aapprriilliiee 

AAnnaalliizzaa  iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  pprriivviinndd  pprrooggrreessuull  rreeaalliizzaatt  îînn  

aattiinnggeerreeaa  ţţiinntteelloorr   
RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee 
aannuuaall IIuunniiee   

SSttaabbiilliirreeaa  mmeettooddoollooggiieeii  ddee  eevvaalluuaarree,,  aa  iinnddiiccaattoorriilloorr  

ddee  eevvaalluuaarree  şşii  aa  iimmppaaccttuulluuii  aassuupprraa  ccoommuunniittăăţţiiii   
RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee    

EEcchhiippaa  mmaannaaggeerriiaallăă 

aannuuaall SSeepptteemmbbrriiee 

PPrreezzeennttaarreeaa  ggeenneerraallăă  aa  pprrooggrreessuulluuii  rreeaalliizzaatt  îînn  

aattiinnggeerreeaa  ţţiinntteelloorr 
RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee    

EEcchhiippaa  mmaannaaggeerriiaallăă 

aannuuaall IIuunniiee   

EEvvaalluuaarreeaa  pprrooggrreessuulluuii  îînn  aattiinnggeerreeaa  ţţiinntteelloorr..  

AAccttuuaalliizzaarreeaa  aaccţţiiuunniilloorr  ddiinn  PPAASS  îînn  lluummiinnaa  eevvaalluuăărriiii 
CCEEAACC  

RReessppoonnssaabbiilliiii  ddee  ccoommiissiiii  ssii  

ccoommppaarrttiimmeennttee    

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee 

aannuuaall  IIuunniiee    

 

Director, 

Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, Vâlcea  

Prof.  Dr. Sevastia Lizuca  DICU
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