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Introducere- Performanță prin calitate și șanse egale de reușită 

 

„Idealul educaţional al şcolii romaneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şiarmonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unuisistem de valoricare 

sunt necesare pentru implinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltareaspiritului antreprenorial, 

pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziunebsocială şi pentru angajare pe 

piaţa muncii.” 

(Legea Educaţiei Naţionale, 2011) 

 

“Calitatea nu este niciodată un accident: ea este intotdeauna rezultatul efortului inteligent”. 

(John Ruskin) 

 

Prin oferta sa educaţională, LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2 TG-JIU, şcoală modernă, bine 

ancorată în realitate, compatibilă cu sistemele europene, realizează un proces instructiv educativ 

complex şi echilibrat în funcţie de competenţele individuale, formând personalităţi autonome, creative, 

capabile să se integreze în societatea bazată pe competiţia valorilor. De aceea ne asumăm 

responsabilitatea de a aduce cadrele didactice şi elevii mai aproape de ceea ce înseamnă a fi un 

învăţămant european, pentru ca împreună să putem să comunicăm de la egal la egal, fără a ne ascunde 

în spatele unor sintagme. Şi tot împreună putem să descifrăm ce înseamnă învăţămantul de calitate! 

Învăţământul profesional şi tehnic a fost restructurat în ultimii ani, ca urmare a unei noi viziuni 

asupra finalităţilor educaţiei şi formării profesionale, din perspectiva creşterii contribuţiei la 

dezvoltarea societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, în condiţiile asigurării unui grad ridicat al 

coeziunii economice şi sociale.  

În acest context, restructurarea învăţământului tehnic şi profesional asigură îndeplinirea 

obiectivului propus de Uniunea Europeană - creşterea economică – care se poate realiza numai prin 

retehnologizare, presupunând formarea de noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine 

cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe în ceea ce îi priveşte pe 

elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, 

regional, naţional şi european.  

Întocmirea Planul de acțiune al școlii s-a realizat plecând de la o radiografie realistă asupra 

mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern şi 

prin consultarea părților interesate, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității 

educaționale:  

- scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;  

- schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale;  

- politica managerială a școlii și a comunității locale.  

Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a 

impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii, 

avându-se în vedere următoarele aspecte:  

- elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor trei niveluri de învățământ; 

- crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  

- stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare 

în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările continue ale 

societăţii;  

- profesionalizarea actului managerial;  

- asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă a acesteia.  

Liceul Tehnologic Nr. 2 a trecut prin schimbări majore în ultima perioadă schimbări generate 

de contextul politic, economic și mai ales social înregistrat la nivel local, național, european, încercând 

și reușind în mare măsură să stabilim un echilibru atât din punct de vedere al resurselor materiale, cât 

mai ales al resurselor umane.  
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Ca și celelalte licee tehnologice și Liceul Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu resimte acut criza socială, 

politică și economică din educație, în primul rând lipsa de atractivitate pentru elevi și părinți care 

preferă liceele și profilele teoretice. 

 Analiza situației la Liceul TehnologicNr. 2 Tg-Jiu s-a realizat prin mai multe metode și tehnici 

calitative și cantitative, pe care le-am considerat cele mai adecvate demersului nostru: observare 

directă, discuții formale sau informale cu elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității 

locale, discuții în cadrul lectoratelor cu părinții, discuții în cadrul ședințelor Consiliului Elevilor, 

organizarea întâlnirilor cu comunitatea, culegere de informații din documentele de evidență ale școlii: 

rapoarte de analiză anuale și semestriale, rapoarte CEAC, rapoarte psiholog școlar, arhivă secretariat, 

rapoarte realizate la solicitarea diferitelor instituții, aplicarea a două chestionare pentru identificarea 

nevoilor centrat pe prioritățile ROSE, care sunt și prioritățile din școala noastră: îmbunătățirea 

performanțelor școlare și a promovabilității la bacalaureat și diminuarea abandonului școlar. 

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de acțiune al 

școlii 2022-2026 să răspundă la nevoile şcolii şi să reflecte modificările legislative, cerințele societății 

actuale și valorile europene. Liceul Tehnologicnr. 2 Târgu Jiu a fost preocupat  de: 

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

piaţa 

- muncii locale şi regionale; 

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

- implicarea şcolii în formarea adulţilor; 

- introducerea educaţiei incluzive; 

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

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

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

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

economii bazată pe cunoaştere. 

Parteneriatul dintre şcoalăşi agentul economic porneşte de la interesele reciproce ale 

profesorilor, şi agenţilor comunitari, bazându-se pe o realitate cât de simplă atât de importantă: 

eleviide azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat 

necesitatearealizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii 

directe atâtpentru angajatori care au nevoie de absolvenţi bine pregătiţi, cât şi pentru mediul 

educaţional caretrebuie să răspundă comenzilor sociale. 

Prin Planul de acțiune al școliine propunem să dezvoltăm procesele de bazăcare stau la baza 

activității noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor 

învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaționali, 

formarea și dezvoltarea profesională, activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, 

evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc.  

Planul de acțiune al școliieste pentru noi proiectul de bază pentru dezvoltarea școlii pe termen 

mediu și lung – aspect relativ distinct de funcționarea curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea 

schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră școlară.  

În acelasi timp, Planul de acțiune al școliieste conceput ca un mijloc de îmbunătățire continuă a 

calității educației, așa cum este definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în cele de 

referință/de calitate.  

Ținta noastră este ca, prin îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din 

perspectiva calității, Planul de acțiune al școlii să devină el însuși “un sistem de asigurare a calității”.  

Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de 

adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala în 

prezent și, pe care estimează ca le poate procura în viitor. 

Planul de acțiune al școlii pentru perioada 2022-2026 s-a realizat plecand de la o radiografie 

complexă şi realistă asupra mediului extern in care activează instituţia de invăţămant şi asupra 

mediului organizaţional intern. 
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Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor 

şimijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici il au asupra 

activităţii unităţii. 

Planul de acțiune al școlii are in vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi 

a riscurilor asociate, inlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care 

reprezintăcapitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

unităţiişcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. Analiza condiţiilor 

socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente la 

nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, 

valorificand datele, prognozele şi documentele furnizate de Consiliul Judeţean Gorj, Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Gorj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Direcţia Judeţeană de 

Statistică. 

S-au luat in considerare ideile desprinse din proiectele intocmite la nivelul comisiilor metodice, 

a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile 

avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici -

parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

Programele Ministerului Educaţiei, Naţionale şi ale Guvernului Romaniei privind reforma şi 

modernizarea invăţămantului romanesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională 

in perioada 2022-2026. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorileşi 

practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre implinirea in viaţa 

privată şi publică. 

Un invăţămant bun este „…orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, 

capacităţivolitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi 

deutilitate directă, in profesie şi in societate.” 

Pentru a aduce schimbări benefice, trebuie să fim deschişi la nou, să cooperăm, să ştim săne 

alegem partenerii de competiţie, să constituim parte esenţială din comunitate. 

Liceul Tehnologic nr. 2 Târgu Jiu s-a înscris permanent pe linia obiectivului principal al 

reformei învăţământului profesional şi tehnic din România, prin realizarea unei formări profesionale la 

nivelul standardelor de pregătire cerute de nevoile economiei de piaţă. 
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PARTEA I CONTEXTUL 

 

1.1. Misiunea școlii. Viziunea școlii. 

 

 MISIUNEA- Misiunea LT Nr. 2 estesă ofere educație și formare la un înalt standard de calitate 

în context national și international pentru dobândirea competențelor cheie și dezvoltarea fiecărui elev 

la potențialul său maxim și pentru creșterea socio-economică a comunității; punem accentul pe valorile 

și cultura organizațională proprie, propunem un cuvânt angajat față de realitate, promovând știința și 

tehnica, tradițiile, libertățile, toleranța și deschiderea către Europa.    

 

 VIZIUNEA- “Integrare socială şi profesională într-o societate a cunoaşterii, deschisă 

spaţiului european” În următorii ani, LT Nr. 2 va fi recunoscut pe plan local, național și internațional 

pentru:  

- o înaltă calitate a absolvenților formați în calificăride nivel 3, 4 și 5 accesibile dar provocatoare, 

căutate pe piața muncii; 

- o puternică motivație, participare la procesul de învățare a întregii școli, angajare și idealuri 

educaționale comune din partea profesorilor, elevilor și părinților; 

- mediu de învățare modern, cu infrastructură și dotare optimă, tehnici de instruire reflexive, climat 

intern stimulativ ; 

- contribuția la rezolvarea problemelor sociale ale comunității prin convingerea copiilor de a alege 

școala ca șansă pentru o viață mai bună; 

- dezvoltarea de relații benefice cu mediul de afaceri și cu mediul universitar; 

- proiecte  internaționale, programe de formare pentru adulți; 

- expertiză educațională dedicată expansiunii, progresului si impartasirii cunostintelor 

-management eficient al tuturor resurselor și activităților. 

 Tinerii au în față drumul pe care și-l construiesc. Noi le suntem alături în tot acest parcurs 

educațional, învățându-i cele mai importante lecții ale vieții, respectul pentru muncă, familie, societate, 

dorința de creștere și învățare continuă, cinstea de a deveni o ființă demnă de încredere, utilă societății, 

prețuirea și încrederea în semeni, curajul de lua atitudine, înțelepciunea de a rezolva probleme și, mai 

presus de toate, cutezanța de a face propriile alegeri. 

 

 

1.2. Profilul școlii  

 

 Elemente de identificare a unității școlare– Liceul Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu, Str. Victoriei Nr. 

132-138, Gorj, Tel/Fax 0253228006, E-mail: ct_nr2@yahoo.com 

 Istoria noastră- De la înfiinţare în 1966 până în prezent Liceul Tehnologic Nr. 2 s-a impus în 

peisajul social şi cultural al Gorjului. De-a lungul timpului au fost multe schimbări de nume, dar ne-am 

apărat valorile și ne-am păstrat bunul renume pe care îl vom duce mai departe prin noi generații de 

absolvenți bine pregătiți. 

 Repere ale mediului intern- LT2 promovează un echilibru între diferite domenii din 

învățământul tehnic, fără însă a le confunda: electric, electronica, protecția mediului, mecanică, turism 

și alimentație, sănătate șiasistență pedagogică. Este un liceu care traversează modelul de laborator și 

cel al companiei în forme mereu reînnoite ale teoriei și practicii, în sensul acțiunii de a întreprinde, de 

a îndrăzni, de a realiza, de a-și înregistra provocările într-o realitate omniprezentă. 

 În anul școlar 2021-2022: 632 elevi repartizați în 28 clase (9 liceu, 11 scoala profesionala, 5 

scoala postliceală, 3 FR), la care predau 50 profesori, toți calificați, atașați mediului școlar (3 doctorat, 

gradul I), personal auxiliar- 10, nedidactic 9. Colaborăm în acest an școlar cu 30 agenți economici 

dintre care 16 și pentru învățământul dual. Baza materială cuprinde șapte corpuri de clădire în care se 

găsesc: 9 săli de curs, 9 laboratoare (fizică, chimie,  3 de informatică, electrotehnică,  mecatronică,  

telecomunicații,  electronică),17 cabinete,6 ateliere, sală de sport,bibliotecă cu peste 23000 volume, 

mailto:ct_nr2@yahoo.com
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sală de festivități, teren de sport, internat, cantina, cabinet medical, cabinet consiliere, centrală, 

spălătorie. Infrastructură de comunicare online, 233 calculatoare+ laptop-uri,6  table interactive, 

aparatură de laborator și materiale didactice moderne, adaptate calificărilor. Suprafața totală a 

instituției este de 22366 m
2
. 

 La învățământul liceal funcționează 3 calificari acreditate si 3 autorizate, la invatamantul 

profesional 4 specializari acreditate, iar la invatamantul postliceal 2 specializari acreditate. 

 

 

                                                                                               Fig. 1 

Tabel 1 Situații statistice 2016-2021: 

 

 

 

 

Tabel 2 Rezultate obţinute la examenele de absolvire –sesiunile iunie-septembrie 

 

 

Tabel 3 

INDICATOR 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

25.479 

34,47 

abs/elev 

15152 

20,87 

abs/elev 

14084 

21,9 

abs/elev 

16048 

25,92 

abs/elev 

39609 

62,57 abs/elev 

RATA ABANDON 

ȘCOLAR 

6,3% 5,5% 4,82% 7,11%  

RATA DE ABSOLVIRE 90% 90% 93,55% 96,65%  

PREMII OLIMPIADE SI 

CONCURSURI ME 

12 14 12 4 - 

 

  

Nr. elevi 

inscrisi 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

 

LICEU 

ZI+sc. 

prof 

448 475 452 434 465 444 

LICEU 

FR 

121 102 73 76 64 64 

NIVEL 5 170 151 118 109 104 114 

TOTAL 739 728 643 619 633 622 

INDICATOR/ 

promovabilitate 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Examen de 

certificare nivel 

III,IV, V 

100% 100% 100% 100% 100% 

Bacalaureat 23,63% 

 

33%  41% iulie 21,01%, 

august 37.1% 

iulie 12.86%, 

august 

27.66% 

Promovabilitate 

anuală 

86% 85% 92% 94% 90% 
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 Proiecte și programe care au generat  4 titluri consecutive de ȘCOALĂ EUROPEANĂ-

LT2 revendică o dimensiune națională și internațională, în calitate de actor al dialogului intercultural: 

5 proiecte ERASMUS+- cu mobilitati VET și finanțare de1000293 EURO, Proiect ROSE – ÎMI 

DORESC. VOI REUȘI! finanțat de Banca Mondială, în parteneriat cu UCB- 135 elevi, finanțare de 

504 828,53LEI, Proiect POCU „STUDENT ANTREPENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE 

AGRONOMIEˮ, Proiect POCU- PRACTINOVO, proiecte CAERI, CAEJ, Lecturiada/ANPRO, 

EUROSCOLA, European Vocational Skills Week, Proiect POSDRU TRANSEL, SNAC, voluntariat. 

Premizele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin: spaţiile destinate desfăşurărilor 

activ didactice sunt curate, îngrijite, primitoare; atmosfera generală este destinsă şi prietenoasă, 

educaţia informală completează şi aprofundează educaţia formală. Caracteristicile ce definesc şcoala 

sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a 

cărei activitate are la bază parteneriatele cu agenţi economici, alte şcoli, instituţii, ONG-uri etc. şi nu în 

ultimul rând, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene. 

In acest sens putem menţiona: 

 

 Liceul Tehnologic nr. 2– şanse egale pentru fiecare 

Privind din această perspectivă, Liceul Tehnologic nr. 2 este şcoala care generează aşteptări înalte 

pentru fiecare elev ce-i trece pragul, indiferent de sex, religie, apartenenţă etnică, religioasă sau mediu 

de provenienţă, promovează ideea că un elev este capabil să înveţe, deoarece are posibilitatea de a 

alege un domeniu şi ulterior o calificare dintr-o paletă variată oferită de şcoală. Dovadă grăitoare stau 

statisticile cu privire la distribuţia elevilor din şcoală după sex, mediu de provenienţă, religie, rute şi 

profiluri oferite prin planul de şcolarizare. 

 

 Liceul Tehnologic nr. 2– promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi 

Formele de învăţământ oferite de şcoală sunt cursuri de zi şi cursuri cu frecvenţă redusă pentru nivel 

de calificare 1, 2, 3, 4 şi 5. Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii este o prioritate 

pentru şcoala noastră. Permenent asigurăm condiţii de informare, orintare şi consiliere privind cariera. 

Din statisticile referitoare la monitorizarea absolvenţilor prezentate în PAS rezultă faptul că o mare 

parte din absolvenţi continuă studiile prin forme superioare de formare, iar ceilalţi sunt anagajaţi.  

În condiţiile unei pieţe a muncii într-o continuă schimbare supusă unui proces de modernizare 

şi retehnologizare se impune cu necesitate calificarea/recalificarea/specializarea forţei de muncă. 

În acest sens şcoala a realizat următoarele demersuri: 

- reactualizarea și mdernizarea permanent a bazei materiale și informatice în vederea asigurării 

condițiilor optime de formare și dezvoltare profesională; 

- identificarea nevoii de formare profesională a elevilor în vederea corelării cu conținuturile, metodele 

și mijloacele de învățare cele mai potrivite; 

- autorizarea provizorie și acreditarea pentru noi domenii/specializări atât pentru învățământul liceal, 

cât și pentru cel professional și postliceal; 

- atragerea de fonduri nerambursabile prin programe europene, astfel încât elevii să poată beneficia de 

formare la standarde europene;  

 

 Liceul Tehnologic nr. 2 – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi 

formării cadrelor didactice şi formatorilor 

Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%. Competenţele de bază solicitate de o societate 

bazată pe cunoştere sunt: utilizarea informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea 

limbilor străine, cultura tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.Cadrul 

didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine factor actival 

procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează permanent. Accesul la 

cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii.  
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Preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este 

reflectată de diversitatea şi numărul de cursuri parcurse. Formele de perfecţionare/specializare urmate 

sunt: 

- doctorat; 

- masterat în management educaţional sau de specialitate; 

- studii postuniversitare în domeniul IT sau de specialitate; 

- grade diadctice; 

- desfășurarea de cursuri de formare/calificare în incinta colegiului în parteneriat cu Casa Corpului 

Didactic Gorj, Universitatea Constantin Brâncuși Tg-Jiu și alți furnizori de formare profesională; 

- diseminări şi exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice şi cercurile pedagogice. 

 

 Liceul Tehnologic nr. 2- promotor al calităţii şi performanţei 

Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii să asigure,să 

monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale. Anual realizăm procesul de 

autoevaluare şi comisiile judeţene stabilite de ISJ validează raportul de autoevaluare.  

Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea procesului 

instructiv educativ. Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev, a metodelor de 

predare prin proiect, utilizarea echipamentelor moderne, a utilajelor performante, a echipamentelor IT, 

a softului specializat şi AEL, au ca efect creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei procesului 

instructiv educativ şi a rezultatelor învăţării.  

 Liceul Tehnologic nr. 2- şcoală prietenoasă 

O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru felul în care aceasta „se arată” elevilor săi. Şcoala 

este in permanenţă curată, îngrijită şi spaţiile sunt bine întreţinute, lucrările elevilor sunt expuse in 

clase şi pe holurile şcolii, atmosfera este destinsă, un psiholog şcolar derulează cu succes programe de 

consiliere, personalul medical veghează la sănătatea elevilor pe tot parcursul programului şcolar, se 

oferă servicii de cazare şi masă pentru elevii interni, spaţiile de instruire sunt adaptate cerinţelor 

curriculare şi particularităţilor colectivelor de elevi. Siguranţa şi securitatea elevilor şi personalului 

şcolii sunt în permanenţă în atenţia conducerii şcolii. 

 

 Liceul Tehnologic nr. 2– şcoala democratică 

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii” sunt centrate pe consultarea şi 

includerea unor largi categorii: elevi, părinţi, personal administrativ, membri ai comunităţii. În şcoală 

funcţionează Consiliul  Elevilor, organism ce desfăşoară activităţi ce corespund intereselor si 

dorinţelor tinerilor liceeni, Consiliul Consultativ al Părinţilor, organism cu rol de a întări legătura 

şcoală-familie-comunitate locală; Consiliul de Administraţie are in componenţa sa un elev, părinţi, 

reprezentanţi al consiliilor locale; activităţile şcolii au la bază parteneriatele semnate între şcoală şi 

familiile fiecărui elev, parteneriatele între şcoală şi diverse instituţii (Primărie , Consiliul local, 

asociaţii guvernamentale sau nonguvernamentale etc.). 

 

 Liceul Tehnologic nr. 2 – şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare durabilă 

Educaţia privind mediul înconjurător, promovată de şcoală este un proces care are scopul să 

îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător. 

Obiectivele programelor ecologice derulate sunt: 

- creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu şi elementele dezvoltării 

durabile; 

- dezvoltarea spiritului eco-civic şi a capacităţiielevilor de a lua decizii; 

- valorificarea deşeurilor reciclabile; 

- Implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, naționale și europene; 

- participarea la campanii sau la alte actiuni de voluntariat, în colaborare cu APM Gorj, ONG-uri; 

- participarea la concursuri cu tematică ecologică unde s-au obţinut numeroase premii. 

Beneficiarii proiectelor sunt: elevii, părinţii acestora, personalul şcolii, şi comunitatea locală.  
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 Liceul Tehnologic nr. 2– ŞCOALA EUROPEANĂ 
Preocuparea şcolii cu privire la implementarea proiectelor şi programelor europene, coerenţa în ceea ce 

priveşte planificarea managerială, calitatea procesului instructiv educativ, preocuparea pentru 

promovarea valorilor naţionale şi a valorilor europene, recunoaşterea valorii şi dimensiunii europene 

pe care şcoala noastră o promovează în educaţie s-a materializat prin obţinerea certificatului şi 

trofeului de “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” in patru editii consecutive: 2008, 2011, 2014, 2017. 

 

 

Valorile școlii 

 

Clădim împreună cu tinerii pe care îi formăm un viitor  sprijinit pe cele mai profunde valori: 

- șanse egale pentru toți elevii indiferent de religie, etnie,…. 

- patriotism, o lecție statornică transmisă fiecare generații ca o misiune sacră 

- respectul pentru semeni, societate, muncă 

- libertatea de a învăța, a gândi și a te exprima, 

- responsabilitatea, asumarea drepturilor și obligațiilor 

- toleranță, empatie, acceptarea diferențelor și deschiderea spre interculturalitate 

- disciplina, liant  al învățării și conduitei în viitoarea profesie   

- nonviolența și anti discriminarea, dobândirea unor comportamente sociale corecte 

Școala  oferă servicii educaționale de calitate, adaptate contextului educativ european și tendințelor 

actuale de pe piața muncii. În activitatea noastră ne definesc flexibilitatea și interesul continuu pentru 

perfecționare profesională, dorința de a veni în sprijinul elevilor cu strategii adaptate, profesionalismul 

cu care ne construim demersurile didactice, grija pentru parcursul profesional urmat de fiecare elev 

care trece pragul instituție și devotamentul pentru profesie. 

Mediul educativ oferit de instituție est adaptat și modernizat continuu provocărilor și exigențelor 

societății. 
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1.3. Populația școlară 2021-2022 

Nr. crt. Clasa Domeniul Calificarea 

profesională 

Nivel de 

studii 

Număr de 

elevi înscriși 

Observații 

1 I A Turism și alimentație 

 

Ospătar(chelner) 

vânzător în unităţi 

de alimentaţie/ 

Bucătar 

Nivel 3 27  

2 I B Mecanică Mecanic auto Nivel 3 27  

3  I C Mecanică Tinichigiu vopsitor 

auto 

Nivel 3 21  

4 II A Turism și alimentație DUAL Ospătar(chelner) 

vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

Nivel 3 19  

5 II B Turism și alimentație DUAL Ospătar(chelner) 

vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

Nivel 3 18  

6 II C Mecanică DUAL Mecanic auto Nivel 3 24  

7 II D Mecanică  Mecanic auto Nivel 3 23  

8 III A Turism și alimentație  Ospătar(chelner) 

vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

Nivel 3 21  

9 III B Turism și alimentație  Ospătar(chelner) 

vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

Nivel 3 24  

10 III C Mecanică DUAL Mecanic auto 

 

Nivel 3 24  

11 III D Mecanică Mecanic auto Nivel 3 24  

TOTAL ELEVI ȘCOALA PROFESIONALĂ 252 

12 IX A Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

Nivel 4 26  

13 IX B Electronică automatizări 

 

Tehnician de 

telecomunicații 

 

Nivel 4 21  
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14 X A Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

Nivel 4 31  

15 X B Electric Tehnician 

electrician 

electronist auto 

Nivel 4 29  

16 XI A Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

Nivel 4 33  

17 XII A Real Științe ale naturii Nivel 4 21  

18 XII B Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

Nivel 4 19  

19 XII C Electronică automatizări Tehnician de 

telecomunicații 

Nivel 4 16  

20 XII D Electric Tehnician 

electrician 

electronist auto 

Nivel 4 19  

TOTAL ELEVI LICEU ZI 215 

21 XI FR Real Științe ale naturii Nivel 4 30  

22 XII FR Umanist Filologie Nivel 4 18  

23 XIII FR Umanist Filologie Nivel 4 16  

TOTAL ELEVI LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ 64 

24 XI SERAL Electric Tehnician de 

telecomunicatii 

Nivel 4 26  

TOTAL ELEVI LICEU SERAL 26 

25 IP1 Informatică Tehnician 

echipamente 

periferice și birotică 

Nivel 5 24  

26 IP2 Sănătate și asistență pedagogică Asistent medical de 

farmacie 

Nivel 5 26  

27 IIP1 Informatică Tehnician 

echipamente 

periferice și birotică 

 

Nivel 5 25  
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28 IIP3 Sănătate și asistență pedagogică Asistent medical de 

farmacie 

Nivel 5 21  

29 IIIP3 Sănătate și asistență pedagogică Asistent medical de 

farmacie 

Nivel 5 9  

TOTAL ELEVI ȘCOALA POSTLICEALĂ 105 

TOTAL ELEVI 662 

 

 

 

1.4. Oferta educațioanală a Liceului Tehnologic Nr.2, Târgu Jiu  2022-2023 

Pentru anul școlar 2022-2023 s-au propus următoarele clase : 

 

LICEU 

Nr. 

crt. 

 

Profil Domeniu Specializare/Calificare Formă de 

învățământ 

Clasa Număr 

clase 

Număr locuri 

disponibile 

1.  Tehnic Electronică 

automatizări 

Tehnician operator tehnică de 

calcul 

Zi Clasa a 

IX-a 

1 24 

2.  Resurse naturale și protecția 

mediului 

Protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 

Zi Clasa a 

IX-a 

1 24 

3.  Umanist Umanist Filologie Frecvență 

redusă 

Clasa a 

IX-a 

1 28 

4.  Tehnic Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

Zi Clasa a 

XI-a 

1 27 

5.  Tehnic Mecanică fină Tehnician mecatronist Seral Clasa a 

XI-a 

1 28 

6.  Servicii Turism Tehnician în turism Seral Clasa a 

XI-a 

1 28 
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PROFESIONAL 

 

Nr. crt. 
Domeniu Specializare/Calificare 

Tip formațiune 

de studiu 

Număr 

clase 

Număr locuri 

disponibile 
Dual 

1.  

Alimentaţie 

Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Clasa a IX-a 0.5 12 Nu 

2.  

Alimentaţie 

Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație Clasa a IX-a 0.5 18 Da 

3.  Alimentaţie Bucătar Clasa a IX-a 0.5 16 Da 

4.  Alimentaţie Bucătar Clasa a IX-a 0.5 12 Nu 

5.  Mecanică de motoare Mecanic auto Clasa a IX-a 1 24 Nu 

6.  Mecanică de motoare Mecanic auto Clasa a IX-a 0.5 12 Da 

7.  Mecanică de motoare Mecanic auto Clasa a IX-a 0.5 12 Nu 

 

 

 

POSTLICEAL 

 

Nr. crt. 
Domeniu Specializare/Calificare Clasa 

Număr 

clase 

Număr locuri 

disponibile 

1.  

Informatică 

Tehnician echipamente periferice și 

birotică 

Anul 

I 1 28 

2.  

Sănătate și asistență pedagogică Asistent medical de farmacie 

Anul 

I 1 28 
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1.10. Priorități europene  

 La nivel european, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, reprezintă programul de 

acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele 

trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Prin intermediul celor 17 obiective 

globale, Agenda 2030 are ca scop eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor şi a injustiţiei şi 

protejarea planetei până în 2030. 

Cele 17 obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt enumerate mai jos: 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 

2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi 

promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice 

vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de 

învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi emanciparea tuturor femeilor şi a fetelor. 

6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie 

pentru toţi. 

7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise 

tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente 

pentru toţi. 

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile. 

13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 

impactului lor. 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  

și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, 

responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Cadrul european de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 este completat de: 

Pactul Ecologic European prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE 

într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 

creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. 

Mecanismului de redresare și reziliență al Uniunii Europene va pune la dispoziție granturi și 

împrumuturi în valoare de 672,5 miliarde euro pentru investiții publice și reforme în cele 27 de state 

membre, pentru a le ajuta pe acestea din urmă să facă față impactului pandemiei, pentru a promova 
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tranziția verde și cea digitală și pentru a construi societăți reziliente și favorabile incluziunii. Statele 

membre vor primi sprijin din partea mecanismului pe baza planurilor lor naționale de redresare și 

reziliență, care sunt în curs de pregătire, care să vizeze șase domenii de politică de relevanță europeană: 

tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ocuparea 

forței de muncă, coeziunea socială și teritorială, sănătatea și reziliența, politicile pentru generația 

următoare, copiii și tineretul, inclusiv educația și competențele. 

Agenda Digitală pentru Europa, Programul Europa Digitală urmărește să promoveze implementarea 

și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum aplicațiile bazate pe inteligență 

artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul securității cibernetice, precum și asigurarea 

unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății și va sprijini 

formarea competențelor digitale avansate atât pentru actuala și viitoarea forță de muncă, cât și pentru 

întreprinderile mici și mijlocii și administrația publică. 

Strategia UE privind piața unică digitală, cei trei piloni: asigurarea unui acces mai bun al 

consumatorilor și întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă, crearea condițiilor 

adecvate pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor digitale și maximizarea potențialului de creștere al 

economiei digitale. 

Pachetul privind economia circulară (PEC) are următoarele obiective: 

 pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 65% din 

cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2035; 

 reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 70% până în 2030, cu obiective specifice pe 

tipuri de materiale; 

 reducerea cantității totale de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până la cel mult 10 

% din totalul deșeurilor municipale generate (în greutate) până în 2035. 

Propunerea privind noul Plan de acțiune pentru economia circulară (în lucru), va avea în 

vedere ciclul de viață al produselor și materialelor, asigurând utilizarea durabilă a resurselor și abordarea 

sectoarelor care consumă resurse, precum textile, construcții, electronice și materiale plastice. 

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice are în vedere 13 sectoare: industrie, 

agricultură și pescuit, turism, sănătate publică, construcții și infrastructură, transporturi, resurse de apă și 

protecția împotriva inundațiilor, silvicultură, energie, biodiversitate, asigurări, activități recreative și 

educație. 

Strategia Industrială a UE stabilește ca obiectiv necesitatea de a avea o industrie mai verde, mai 

circulară și mai digitală, care să rămână totodată competitivă pe scena mondială.  

Next Generation EU, un nou instrument de redresare, în valoare de 750 de miliarde EUR, care va 

consolida bugetul UE cu noi fonduri obținute de pe piețele financiare în perioada 2021-2024. Acest 

instrument va fi crucial pentru a sprijini, printre alte domenii, măsuri pe termen scurt de sprijinire a 

ocupării forței de muncă, inclusiv ocuparea forței de muncă pentru tineri, precum și investiții în reforme 

politice pe termen lung legate de piața muncii și sisteme sociale, de educație și formare. 

Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență 

cuprinde următoarele obiective:  - Consolidarea competitivității durabile; - Asigurarea echității sociale;  

- Creșterea rezilienței sociale; - Promovarea învățării pe tot parcursul vieții; - Formarea competențelor 

pentru un loc de muncă; - Reziliența economiei la nivelul UE.  

Transporturi și comunicații: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia pentru o 

Europă pregătită pentru era digitală, Cartea albă privind inteligența artificială, Strategia europeană privind 

datele, Strategia UE privind o uniune a securității pentru perioada 2020-2025, Inițiativa Conectarea 

Europei, Cartea albă - Foaie de parcurs pentru un spațiu European unic al transporturilor;răspunsul UE la 

Agenda 2030; 
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Energie, mediu și schimbări climatice: Programul LIFE pentru mediu și politici climatice,Strategia 

Europeană privind Biodiversitatea pentru 2030, răspunsul UE la Agenda 2030; Politica de coeziune a UE 

în perioada 2021 -2027; 

Economie și antreprenoriat: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Politica UE în domeniul 

turismului, Politica comună în domeniul pescuitului; răspunsul UE la Agenda 2030; 

Cercetare-inovare: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Inițiativa „O Uniune a inovării”, 

Programul Orizont 2020, Consolidarea și concentrarea cooperării internaționale a UE în domeniul 

cercetării și al inovării: o abordare strategică; 

Social: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia UE privind o uniune a securității 

pentru perioada 2020-2025,Inițiativa „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”, Inițiativa 

„Platforma europeană de combatere a sărăciei”, Programul pentru schimbări sociale și inovare socială; 

Inițiativa „Tineretul în mișcare”; Instrumentul de redresare „Următoarea generație UE”. 

Bună guvernanță: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Carta Albă privind guvernanța pe 

mai multe niveluri, răspunsul UE la Agenda 2030. 

(conform PLAN REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2025, REGIUNEA DE 

DEZVOLTARE SUD – VEST OLTENIA, Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027, 

Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 ). 

 

 

1.11. Priorități naționale 
 Documentul strategic care privește România și care transpune la nivel național obiectivele trasate 

de Agenda 2030, este Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027.   

Obiectivele strategice ale Acordului de Parteneriat 2021-2027 sunt: o Europă mai inteligentă, o Europă 

mai ecologică, o Europă mai conectată, o Europă mai socială, o Europă mai aproape de cetățeni, Tranziție 

echitabilă.   

La nivel național există o serie de strategii sectoriale pentru perioada 2021-2027, care vor asigura cadrul 

de dezvoltare. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă – 2030 își propune tranziția spre o dezvoltare 

durabilă bazată pe principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei 

Uniuni Europene prospere și revigorate.  

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) transpune în plan teritorial obiectivele și 

direcțiile de dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035 și are ca scop asigurarea unei 

dezvoltări policentrice și un echilibru între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului 

național în context european și global. Cele 5 obiective generale vizează: (1) Asigurarea unei integrări 

funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor 

energetice, de transporturi și broadband; (2) Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, 

atractive şi incluzive; (3) Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea 

specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; (4) Protejarea patrimoniului natural și 

construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială; (5) Creşterea capacităţii instituţionale de 

gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pe perioada 

2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-

2027 are ca obiectiv general creșterea ocupării prin măsuri de activare a persoanelor inactive apte de 

muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor, inclusiv NEETs, prin asigurarea unor 

tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin dezvoltarea resurselor umane, prin 

stimularea culturii și a inițiativei antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de 

muncă. 
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Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 și Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 au fixate trei obiective 

specifice asociate procesului amplu de tranziție la „economia verde”, respectiv: 1) Stimularea 

antreprenoriatului și creării de locuri de muncă verzi cu accent pe sectoarele de competitivitate crescută 

identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 - 2020 și Strategia Națională de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020; 2) Dezvoltarea competențelor forței de muncă în vederea asigurării 

unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi; 3) Consolidarea 

cooperării cu actorii relevanți și a dialogului cu partenerii sociali din sectoarele cu potențial pentru crearea 

de locuri de muncă verzi. 

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 și 

Planul de acțiune pentru perioada 2021-2027 fixează noile direcții și măsuri în contextul unei 

arhitecturi solide a obiectivelor asumate, construite în jurul unui obiectiv general care propune ca, până în 

anul 2027, numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială să fie redus cu cel puțin 

10% față de anul 2020. Pentru aceasta se propun 4 obiective specifice: 1)combaterea situațiilor tranzitorii 

de sărăcie monetară; 2) investiții sociale, intervenții directe asupra principalelor cauze de transmitere a 

sărăciei pe mai multe generații; 3) modernizarea sistemului de protecție socială; 4) îmbunătățirea 

capacității administrative pentru coordonarea acestor măsuri în acord cu exigențele europene. 

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2021-2027 are ca obiectiv general “Creșterea calității vieții cetățenilor români 

aparținând minorității rome, fundamentată pe cetățenie activă, incluziune socioeconomică și valorizarea 

patrimoniului cultural rom” și propune cinci obiective: 1) îmbunătățirea condițiilor de locuire și a 

infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi; 2) asigurarea accesului cetățenilor români de etnie 

romă la educație inclusivă de calitate; 3) impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu 

cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a oportunităților și să se permită 

evoluția profesională a acestora; 4) îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile 

de romi; 5) susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome. 

Acestea sunt completate de 2 obiective orizontale: Îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ existent în 

materia combaterii discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la 

ură sau infracțiuni motivate de ură; Asigurarea unui flux financiar sustenabil măsurilor de incluziune a 

romilor în vederea implementării planurilor locale de incluziune socială, precum și a măsurilor distincte 

de incluziune a romilor prevăzute în strategiile de dezvoltare locală.  

Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 (în curs de elaborare) 

Strategia privind Digitalizarea Educației din România 2021-2027 (proiect) propune o serie de de 

politici publice pe următoarele teme, considerate ca fiind prioritare: cariera didactică, echitatea sistemului 

educațional, profesionalizarea managementului educațional, învățământul profesional și tehnic de calitate, 

autonomie, internaționalizare și calitate în învățământul superior, educație timpurie, evaluarea elevilor și 

studenților. Țintele Strategiei SMART.Edu 2021-2027 sunt: alfabetizarea digitală a 90% din populația 

României, infrastructură și resurse tehnologice adaptate pentru toate unitățile de învățământ din România, 

inserție de succes pe piața muncii pentru 82% din populația de vârstă 20-34 de ani formată pentru meserii 

emergente. Cele două axe prioritare de acțiune ale strategiei sunt: competențe digitale relevante pentru 

transformarea digitală; ecosistem digital de educație și formare, de înaltă performanță.  

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018–2023 își propune asigurarea unui 

acces echitabil la medii de învățare sigure și flexibile, care facilitează inovarea în predare și învățare prin 

utilizarea unui model decizional transparent, bazat pe date concrete.  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 are ca obiective 

naționale: dimensiunea Decarbonare prin care se propune reducerea emisiilor,  ce se ridică la aproximativ 

44% până în 2030 față de anul 2005; dimensiunea Eficiență energetică prin implementarea celor 11 
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Programe naționale de eficiență energetică; dimensiunea Securitate energetică; dimensiunea Piața internă 

a energiei; dimensiunea Cercetare, inovare și competitivitate.  

Planul Național de Redresare și Reziliență stabilește domeniile și prioritățile de investiții precum și 

reformele elaborate pentru fiecare domeniu de investiții, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de 

Redresare și Reziliență (FRR) care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, 

consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică și asigurarea unei creșteri economice 

pe termen lung. Programul urmărește finanțarea investițiilor în infrastructură (transporturi, schimbări 

climatice, energie și energie regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice 

locale, sănătate și educație etc), în digitalizare și tranziție verde, în competitivitatea mediului de afaceri și 

accesul la cercetare și inovare, în creșterea capacității de reziliență a României. 

Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României parte 

din Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 
vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale și financiare ale 

României, pe un set clar de priorități, care să conducă la finele decadei 2020-2030 la crearea unei rețele 

naționale de transport și care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a României.  

Strategia Națională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (SNSI)  (în curs de elaborare) 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027 (SNCDI)   (în curs de elaborare) 

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020 - 2030 

vizează valorificarea inteligentă și durabilă a potențialului agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural, 

fiind un document suport vizionar, care susține progresul agriculturii și dezvoltării rurale în România.  

Planul Naţional Strategic Multianual pentru Acvacultură 2021 – 2027 (în curs de elaborare) 

Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2025 are ca viziune creșterea 

sectorului energetic în condiții de sustenabilitate prin construirea de noi capacități; retehnologizarea și 

modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie; încurajarea creșterii 

consumului intern în condiții de eficiență energetică; export. Cele opt obiective strategice fundamentale 

care structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2019-2030 și orizontul de timp 

al anului 2050 sunt: 1) Energie curată și eficiență energetică;2)  Asigurarea accesului la energie electrică și 

termică pentru toți consumatorii; 3) Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 

4) Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 5) Modernizarea sistemului de 

guvernanță energetică; 6) Creșterea calității învățământului în domeniul  energiei și formarea continuă a 

resursei umane; 7) România, furnizor regional de securitate energetică; 8) Creșterea aportului energetic al 

României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale. 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 propune ca 

obiective naționale următoarele dimensiuni: decarbonare, efieciență energetică, securitate energetică, piață 

internă a energiei, cercetare, inovare și competitivitate.  

Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de 

carbon 2016 – 2030 propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie implementate în fiecare sector pentru 

reducerea emisiilor GES şi pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

Strategia Națională și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 2015 

– 2020 – 2050 are ca obiectiv general protejarea sănătăţii umane şi a mediului de efectele contaminanţilor 

rezultaţi din activităţile antropice cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă. Dintre 

obiectivele specifice menționăm: reducerea suprafeţei ocupate de situri contaminate; îmbunătăţirea 

calităţii factorilor de mediu din zonele de amplasare şi implementarea unei gestionări unitare la nivel 

naţional; remedierea siturilor contaminate trebuie astfel făcută încât să fie atinsă o stare corespunzătoare 

pentru folosinţa ulterioară planificată; asigurarea protecţiei resurselor de apă, a securităţii alimentare şi a 

sănătăţii umane; Promovarea utilizării viitoare a siturilor remediate pentru dezvoltarea economică şi 

socială în detrimentul scoaterii din circuitul agricol şi silvic a terenurilor productive. 
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Planul Național de Gestionare a Deșeurilor are ca scop dezvoltarea cadrului general propice gestionării 

deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra mediului. Principalele obiective ale Planului 

sunt: caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații 

existente), identificarea problemelor care cauzează un management ineficient a deșeurilor, stabilirea 

obiectivelor și țintelor  pe baza prevederilor legale și a obiectelor strategice stabilite prin Strategia 

Națională de Gestionare a Deșeurilor, precum și identificarea necesităților investiționale. Acest Plan 

conține și Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor. Cele trei obiective strategice sunt: (1) 

Reducerea cantității de deșeuri menajere și similare generate pe locuitor în anul 2025 cu cel puțin 10% 

raportat la anul 2017; (2) Decuplarea creșterii cantității de deșeuri de ambalaje de creșterea economică, 

respectiv creșterea cantității de deșeuri de ambalaje în anul 2025 față de anul 2017 cu cel puțin 10% mai 

mică decât creșterea PIB pentru această perioadă; (3) Promovarea prevenirii generării deșeurilor de la 

prelucrarea lemnului și din industria chimică, metalurgică și siderurgie.  

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 are ca obiectiv 

imediat formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltarea si managementul durabil al 

industriei turismului în ceea ce privește resursele naturale și culturale și prezentarea acestui obiectiv în 

forma unui Master Plan al dezvoltării turismului pe termen lung, cuprinzând perioada 2007-2026.  

Master-Planul investițiilor în turism are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din 

zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. De 

asemenea, se urmărește dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe 

forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice, dezvoltarea unei rețele de destinații 

turistice competitive pe plan internațional, valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de 

identitate națională prin turism și promovarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul 

regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului. 

Programul naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” identifică noi zone pentru 

dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, în vederea acordării 

finanțărilor necesare. 

Strategia pentru Dezvoltarea Turismului Balnear prin obiectivul general asigură eficacitatea și 

coerența demersurilor de dezvoltare a turismului balnear din România, susținând repoziționarea sectorului 

balnear ca un proces complex întreprins la nivel național, care să articuleze diversele specializări și 

specificități locale prin integrarea lor în cele 3 poziționări propuse la nivel național: turism balnear 

“verde” (legat cu ecoturismul), turism balnear medical și turism anti-îmbătrânire. 

Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului (SNDE) în România 2017- 2026 are ca obiectiv 

general crearea condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor naturale protejate şi în zonele 

din vecinătatea acestora, prin dezvoltarea unei rețele de destinații ecoturistice recunoscute și prin 

realizarea de produse ecoturistice competitive pe plan naţional şi internaţional.   

Strategia națională în domeniul Tineretului 2021-2027 propune ca domenii principale de intervenție: a) 

cadrul legislativ şi instituţional, infrastructura instituțiilor din domeniu, dezvoltarea resurselor umane; b) 

educația; c) ocupare și antreprenoriat; d) sănătate și stil de viață sănătos; e) cultură; f) participare și 

cetățenie activă/voluntariat; g) incluziune socială și economică.  

Strategia Națională pentru sport 2016-2032va alinia standardele de performanță internaționale și a celor 

de dezvoltare socială prin crearea unei infrastructuri sportive de calitate și a unei culturi a sportului prin 

unitate, solidaritate, etică și excelență.  

Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru 

perioada 2016-2025 are ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea IGSU în vederea creșterii capacității 

operaționale și de răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și 

îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației. 

Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung 2010 – 2035 are 

ca scop definirea cadrului pentru orientarea coordonată, intersectorială a tuturor acțiunilor, în vederea 
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prevenirii și reducerii consecințelor inundațiilor asupra activităților socio-economice, a vieții și sănătății 

oamenilor și a mediului.  

Strategia Forestieră Națională 2018-2027 are ca obiectiv general “Armonizarea funcțiilor pădurii cu 

cerințele prezente și viitoare ale societății românești prin gestionarea durabilă a resurselor forestiere 

naționale”, prin intermediul a 5 obiective strategice: 1) Eficientizarea cadrului instituțional și de 

reglementare a activităților din domeniul forestier; 2) Gestionarea durabilă a fondului forestier naţional; 3) 

Creșterea competitivității și a sustenabilității industriilor forestiere, a bioenergiei și bioeconomiei în 

ansamblul ei; 4) Dezvoltarea unui sistem eficient de conștientizare și comunicare publică;5) Dezvoltarea 

cercetării științifice şi a învăţământului forestier. 

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016- 2022 definește, în principiu, politica Guvernului 

României în domeniu, conturând un orizont al activității publice pentru o dezvoltare culturală echilibrată, 

durabilă, inteligentă, în beneficiul tuturor celor direct implicați în activități culturale și al societății în 

ansamblul său.  

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 are ca scop 

reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi 

eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia, astfel încât eforturile actorilor implicaţi să fie 

concentrate pe următoarele obiective generale: 1) Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire 

a traficului de persoane, 2) Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de 

persoane în vederea reintegrării sociale, 3) Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic 

de persoane şi trafic de minori; 4) Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului 

de persoane; 5) Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi 

internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de 

acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români 

în ţările de destinaţie. 

Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024 urmărește 

consolidarea cadrului interinstituțional de colaborare, în vederea operaționalizării principiilor anterior 

promovate, prin H.G. nr. 389/2015, respectiv: continuum de servicii și asistență individualizată, 

sistematică, adaptată nevoilor, cu adresabilitate pentru categoria persoanelor care au fost sancționate 

penal.  

Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2019 – 2022 are ca obiectiv strategic general 

promovarea dezvoltării canalelor de migraţie legală, conștientizarea beneficiilor migrației controlate.  

(conform PLAN REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2025, REGIUNEA DE 

DEZVOLTARE SUD – VEST OLTENIA,Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027, 

Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 ). 

 

1.12. Priorități și obiective la nivel regional și local 

La nivel regional 

 Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de 

planificare strategică prin care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și 

social. Strategia de dezvoltare este corelată cu politica de coeziune a Uniunii Europene pentru a fructifica 

la maxim oportunitatea folosirii fondurilor europene. Prioritățile Strategiei de dezvoltare regională Sud 

Vest Oltenia 2021-2027 sunt: 1) Creșterea competitivității economice a regiunii; 2) Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii regionale; 3) Dezvoltarea urbană durabilă; 4) Dezvoltarea rurală durabilă și 

modernizarea agriculturii și pescuitului; 5) Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile 

și a incluziunii; 6) Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-

istorice.  

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare 

strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru 
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obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente 

privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social. 

Obiectivul strategic grobal pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea durabilă și echilibrată a Regiunii 

Sud-Vest Oltenia, în vederea reducerii disparităților existente între regiunea SV Oltenia și celelalte regiuni 

ale țării, în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor.  

Programul Operațional Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027 propune o strategie careare rolul de a 

sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să 

contribuie la competitivitatea regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și 

conectivitate. Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia are la bază nevoile și oportunități de 

dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare 

socio-economică a regiunii și complementare cu documentele regionale, naționale și europene prin care se 

stabilesc direcții de acțiune strategică. Axele prioritare și obiectivele specifice strategiei sunt: 

Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

✓ Consolidarea capacităților de cercetare și inovare și introducerea de tehnologii avansate;  

✓ Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart  

✓ Sprijinirea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public și fructificarea 

beneficiilor sale pentru cetățeni și întreprinderi;  

Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

✓ Optimizarea utilizării resurselor prin sprijinirea și promovarea eficienței energetice, reducerea emisiilor 

de carbon și regenerare urbane prin dezvoltarea infrastructurii verzi în mediul urban;  

Axa prioritară 4 - O regiune accesibilă  

✓ Creșterea mobilității și conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne și 

durabile;  

Axa prioritară 5 - O regiune educată  

✓ Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, modern, corelat cu cerințele pieții 

muncii;  

Axa prioritară 6 - O regiune atractivă  

✓ Creșterea potențialului culturii și turismului ca vehicule de coeziune și dezvoltare economică și socială;  

Axa prioritară 7 - Asistență tehnică  

✓ Dezvoltarea capacității administrative pentru implementarea POR la nivel regional.  

Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmărește 

încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de 

cercetare și stimularea parteneriatului dintre universități, institute de cercetare și companii, prin 

concentrarea resurselor în domenii cu potențial de specializare atent selecționate, în care regiunea deține 

reale avantaje economice și competențe, pentru a face tranziția la o economie mai verde, mai incluzivă și 

rezilientă la schimbările climatice. Viziunea RIS: Regiunea Sud-Vest Oltenia va accelera procesele de 

transformare economică prin sprijinirea investițiilor în cercetare și inovare pentru o creștere durabilă și 

favorabilă incluziunii. Prioritățile strategicea căror implementare va conduce la îndeplinirea obiectivului 

general determinat la nivelul strategiei sunt: 1) Sprijin pentru consolidarea capacității de cercetare-inovare 

la nivel regional; 2) Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic și eficienizarea transferului de know-

how; 3) Creșterea competitivității mediului de afaceri și sprijinirea tranziției industriale; 4) Sprijin pentru 

digitalizare; 5) Consolidarea ecosistemului de inovare. 

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) Sud Vest Oltenia 2016-2025 are ca scop 

îmbunătăţirea corelării dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

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

perspectiva anului 2025. 
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Strategiile de Dezvoltare Locală aleGrupurilor de Acțiune Locală urmăresc menținerea populației în 

teritoriu și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestuia, prin modernizarea infrastructurii și a 

serviciilor de bază, dezvoltarea mediului de afaceri local, facilitarea incluziunii membrilor minorităților, 

îmbunătățirea performanțelor sectorului agricol. Astfel, acestea sunt centrate pe trei priorităţi de 

dezvoltare rurală și cinci domenii de intervenție, fiecare fiind dezvoltat prin măsuri specifice în domeniul 

agricol, non-agricol, social, economic, dezvoltare locală. Măsurile propuse au rolul de a sprijini fermele de 

subzistență, accesul tinerilor în domeniul agricol, transferul de cunoștințe, creșterea competitivității 

întreprinderilor mici, dezvoltarea de domenii non-agricole, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de 

bază, favorizarea incluziunii sociale, protecția mediului, utilizarea de tehnologii moderne și inovatoare. 

 

La nivel local 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj constituie documentul care transpune în 

planuri de măsuri programul de dezvoltare socio-economică a județului Gorj. În cadrul documentului sunt 

identificate principalele disfuncționalități constatate la nivelul județului și stabilite prioritățile pentru 

fiecare domeniu de interes. 

Planul Teritorial pentru Tranziție Justăal județului Gorj este în acord cu obiectivele Fondului pentru 

o Tranziție Justă (FTJ) care vizează atenuarea efectelor negative ale tranziției climatice prin acordarea de 

sprijin celor mai afectate teritorii și lucrătorilor vizați, precum și promovarea unei tranziții 

socioeconomice echilibrată. Planul Teritorial pentru Tranziție Justă al Județului Gorj are ca obiective: (1) 

Dezvoltarea antreprenoriatului, creșterea competitivității și a diversificării economice, a cercetării, 

inovării și a digitalizării; (2) Sprijinirea investițiilor în tehnologii și infrastructuri de energie curată pentru 

reducerea poluării și consolidarea economiei circulare; (3) Creșterea ratei de angajare. 

Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023 propune o serie de măsuri necesare a 

fi realizate astfel încât nivelul fiecărui poluant să se păstreze sub valorile limită/valorile țintă stabilite de 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Aceste măsuri vizează: măsuri pentru reducerea 

emisiilor rezultate din traficul rutier (limitarea și gestionarea mai eficientă a traficului, promovarea, 

îmbunătățirea, exinderea transportului public, continuarea implementării proiectelor mari de 

infrastructură, realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor), măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate 

din încălzire în sectorul rezidențial (reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei termice, programe de 

reabilitare termică a blocurilor de locuințe, alternative la cota de cărbune), măsuri pentru reducerea 

emisiilor rezultate din procesul de eroziune eoliană (întreținerea și extinderea spațiilor verzi, renaturarea 

terenurilor degradate supuse eroziunii eoliene), măsuri pentru reducerea emisiilor rezultate din industrie 

(modernizare instalații de ardere).  

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Gorj 2019-2025 are ca obiective tehnice: 

toată populația județului, atât din mediul urban cât și rural, să fie conectată la serviciul de salubrizare; 

creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor municipale; colectarea separată a biodeșeurilor; reducerea cantității depozitate de 

deșeuri biodegradabile municipale; interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat; 

depozitarea numai a deșeurilor care au fost supuse operațiilor de tratare; creșterea gradului de valorificare 

energetică a deșeurilor municipale; depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme;  reducerea 

cantității de deșeuri municipale depozitate; colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere; colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor voluminoase; încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă); colectarea separată (de la populație și agenți 

economici) și valorificarea uleiului uzat alimentar; colectarea separată a deșeurilor textile de la populație.  

(conform PLAN REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2025, REGIUNEA DE 

DEZVOLTARE SUD – VEST OLTENIA, Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027, 

Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 ). 
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PARTEA A II-A  ANALIZA DE NEVOI 

 

2.1. Analiza mediului extern 

 Județul Gorj este situat în sud-vestul României și în nord-vestul Olteniei, pe cursul mijlociu al 

râului Jiu. Teritoriul județului Gorj se desfășoară între paralelele de 44o58’ latitudine nordică și 45o38’ 

latitudine nordică și meridianele de 22o06’ longitudine estică și 23o39’ longitudine estică, străjuit la nord 

de culmile Munților Godeanu, Vâlcan și Parâng. Județul Gorj se învecinează cu județele Hunedoara (la 

nord și nordest), Vâlcea (la nord-est și est), Dolj (la sud-est), Mehedinți (vest și sud-vest) și Caraș-Severin 

(nord-vest). Județul Gorj aparține Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alături de județele Dolj, 

Mehedinți, Olt și Vâlcea. Suprafața județului este de 5602km2 , ce reprezintă 2,35% din suprafața 

României. 

 Denumirea de Gorj, cu care apare acest ținut la sfârșitul secolului XV, derivă din slavonă, Gornîi - 

Jiu însemnând Jiul de munte sau Jiul de sus. Ca unitate administrativă de sine stătătoare, județul Gorj s-a 

definit abia la începutul secolului XX, formă sub care s-a menținut, aproximativ în cadrul acelorași limite, 

până în 1950, când regimul comunist a reorganizat administrativ teritoriul românesc în regiuni sau 

raioane. Teritoriul actual al județului Gorj a fost inclus în regiunea Oltenia, cu cinci raioane. Prin Legea 

nr. 2/februarie 1968, privind organizarea administrativ-teritorială a României, a fost reînființat județul 

Gorj. 

 Relieful județului Gorj este variat și prezintă trei trepte distincte ce coboară de la nord spre sud, 

astfel: Carpații Meridionali, Subcarpații Getici și Podișul Getic. 

Hidrografia de pe teritoriul județului Gorj are o densitate medie de 0,5km/km
2
 și aparține, aproape în 

totalitate, unui singur bazin colector, Jiul, care adună apele afluenților săi de pe o suprafață de peste 

4000km
2
. 

Vegetația prezintă o etajare clară, de la nord la sud și cuprinde peste 2000 de specii de plante superioare. 

Etajul pădurilor de foioase, extins în zona dealurilor subcarpatice și piemontane, la altitudini ce trec de 

300 m, cât și pe pantele munților, până la 1600 m altitudine, este reprezentat de păduri de cer (Quercus 

cerris) și gârniță (Quercus frainetto), sau păduri în amestec de cer și gorun (Quercus petraea), ce 

alternează cu pajiști secundare și cu terenuri pe care vegetația spontană a fost înlocuită de culturi agricole. 

Fauna este diversă și bogată în specii, elementele predominante fiind cele de pădure reprezentate prin 

urși, mistreți, căpriori, jderi, cerbi, pisici sălbatice, cocoși de munte, veverițe, râși, huhurezi etc. În partea 

de vest a județului Gorj se remarcă o pătrundere abundentă a unor elemente faunistice aparținând 

biocenozelor mediteraneene, printre care vipera cu corn (Vipera ammodytes), broasca țestoasă de uscat 

(Testudo graeca), scorpionul (Euscorpius carpathicus), călugărița (Scolopendra cingulata) ș.a. Fauna 

alpină are ca element dominant și caracteristic capra neagră (Rupicapra rupicapra), specie protejată prin 

lege. Apele râurilor de deal și de munte sunt bogate în păstrăv, lipan, scobar, clean, mreană, crap, știucă 

etc. 

 

Resursele naturale ale județului Gorj sunt bogate și diverse. Lignitul este identificat în 17 strate 

productive, exploatabil la suprafață în bazinele Motru (la Horăști, Leurda, Motru, Ploștina, Lupoaia, 

Roșiuța) și Rovinari (Urdari, Mătăsari, Roșia – Jiu, Rovinari, Gârla, Beterega, Cicani ș.a.). Petrolul este 

prezent la Țicleni, Turburea, Bustuchin, Bâlteni, Albeni, Scoarța, Logrești ș.a. Resurse de grafit sunt 

cantonate la Baia de Fier și Polovragi, dolomit la Tismana, calcar la Suseni și Gureni, granit la Meri, 

marne la Bârsești, argilă refractară la Schela și Viezuroiu, serpentină la Pocruia, balast la Telești, 

Bărbătești, Târgu Cărbunești, Țânțăreni, iar izvoarele minerale sunt prezente la Săcelu. Acestor resurse 

naturale se adaugă o importantă resursă forestieră, ce ocupă la nivelul anului 2014, suprafața de 274056 

ha, ceea ce reprezintă 31,8% din suprafața ocupată de păduri la nivel regional și 4,1% din cea la nivel 

național. 
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Arii naturale protejate 

Bogăția peisajului gorjean se reflectă  în geologia și biodiversitatea zonei, motiv pentru care au fost 

declarate 49 arii naturale protejate, din care 40 sunt de interes naţional și 9 de interes judeţean. Pe 

teritoriul județului Gorj se desfășoară sectoare ale Parcului național Domogled - Valea Cernei 

(RONPA0001, în zona Padeș-Tismana) și ale Parcului național Retezat (RONPA0002, în zona Padeș-

Tismana). Acestora li se alătură un sector din Geoparcul RONPA0931 Platoul Mehedinți (pe aliniamentul 

Cătunele, Glogova, Padeș), arii de importanţă comunitară (ROSCI0045, ROSCI0128, ROSCI0188, 

ROSCI0198, ROSCI0217, ROSCI0359, ROSCI0362, ROSCI0366) completate de cele cu importanță 

avifaunistică (ROSPA0084), numeroase rezervații științifice, monumente ale naturii și rezervații naturale 

(RONPA0439 - RONPA0474, RONPA0512). Printre cele mai vizitate arii naturale protejate se numără 

Peştera Polovragi şi Peştera Muierii.  

2.1.1 Aspecte demografice 

 Populația județului Gorj număra, la 1 ianuarie 2020, 311918 locuitori, ceea ce reprezintă 16,3% 

din populația regiunii și 1,6% din populația țării. Dintre locuitorii Gorjului, 49,5% sunt de gen masculin și 

50,5% de gen feminin. Populația urbană reprezintă 45,5% din populația județului, iar cea rurală 54,5%. 

Densitatea populației în județul Gorj este de 55,7 locuitori/km2. Structura pe naționalități (la 

recensământul din 2011, când Gorjul înregistra 341594 locuitori) este următoarea 94,2% români, 1,96% 

rromi, 0,04% maghiari, 3,8% alte minorități și care nu și-au declarat etnia. Reședința județului Gorj este 

municipiul Târgu Jiu, alături de care sunt un municipiu (Motru), 7 orașe (Bumbești-Jiu, Novaci, Rovinari, 

Târgu-Cărbunești, Tismana, Turceni, Țicleni), 24 localități componente ale municipiilor și orașelor și 61 

comune.  

 Profilul demografic al județului Gorj evidențiază o scădere continuă a numărului de locuitori 

pentru intervalul 2014-2020, de la 334.849 locuitori în 2014, la 311.918 locuitori în 2020. Populația 

rezidentă a județului Gorj înregistrată la 1 ianuarie 2020 reprezintă 1,6% din populația națională și 16,3% 

din cea a Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Pe medii de rezidență, populația urbană reprezintă 141.866 locuitori la 1 ianuarie 2020, în scădere cu 6,2% 

față de anul 2014. Populația urbană a județului Gorj reprezintă, la nivelul anului 2020, 1,35% din cea la 

nivel național și 16% din cea la nivel regional. 

Sub raportul împărțirii pe genuri, populația masculină a județului Gorj a înregistrat o scădere continuă din 

2014 până în 2020, astfel că la 1 ianuarie 2020 reprezintă doar 93,1% din cea înregistrată în 2014. 

Locuitorii de gen masculin din mediul urban gorjean reprezintă, la nivelul anului 2020, 44,3% din 

populația masculină înregistrată la nivel de județ. 

 
Fig. 2 Evoluția populației rezidente (număr persoane) la 1 ianuarie în județulGorj, 

pe gen și medii de rezidență 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 
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Pe grupe de vârstă, numărul copiilor între 0 și 4 ani a scăzut cu 13% în 2020 comparativ cu 2014, 

această grupă de vârstă reprezentând 3,89% din populația județului Gorj. Dintre acești copii, 51,6% 

locuiesc în mediul urban și 48,4% în mediul rural. Pe genuri, din grupa de vârstă 0-4 ani băieții reprezintă 

51,5%, iar fetele 48,5%. Analiza evoluției populației pe grupe de vârste, arată că, în anul 2020, comparativ 

cu anul 2014, cele mai mari scăderi au fost pentru: grupa de vârstă 25-29 ani (-27,4%), grupa de vârstă 35-

39 ani (-23,7%), grupa de vârstă 75-79 ani (-23,6%), grupa de vârstă 5-9 ani (-21.6%), grupa de vârstă 15-

19 ani  (-19%). Lipsa unor locuri de muncă atractive și a unei vieți economice ofertante a determinat 

scăderea numărului de locuitori dintr-o categorie de vârstă foarte importantă pentru susținerea unei 

dezvoltări durabile a județului. Din această cauză, un rol determinant în direcțiile strategice de dezvoltare 

trebuie să-l aibă măsurile de creștere a gradului de interes pentru activitatea economică gorjeană în rândul 

tinerilor activi pe piața muncii. 

Cele mai mari creșteri ale populației s-au înregistrat pentru grupele de vârstă: 85 ani și peste 

(+28,2%), grupa de vârstă 45-49 ani (+18,8%), grupa de vârstă 80-84 ani (+12,8%),  

Cât privește populația rezidentă înregistrată la nivelul județului Gorj la data de 1 iulie pentru perioada 

2014-2019, se remarcă tendința generală de scădere a numărului de persoane, în acord cu tendința 

înregistrată atât la nivel național, cât și la nivel regional. În România, numărul de persoane înregistrate la 

data de 1 iulie a scăzut în 2020 cu 0,7% comparativ cu anul 2014. În Regiunea Sud-Vest Oltenia, numărul 

celor înregistrați la aceeași dată a fost în 2019 cu 3,5% mai mic decât în 2014. La nivelul județului Gorj, 

indicatorul demografic analizat a înregistrat o scădere cu 3,6% în 2019, comparativ cu anul 2014. 

Distribuția pe medii de rezidență reliefează o situație aproape în oglindă atât la nivel național și regional, 

cât și județean. Astfel, la nivel național în 2019 erau cu 0,7% mai puțini locuitori în mediul urban 

comparativ cu anul 2014, în Regiunea Sud-Vest Oltenia cu 3,2% mai puțini în 2019 față de 2014, iar la 

nivel județean s-a înregistrat o scădere cu 3,6%. În mediul rural, față de numărul de locuitori din 2014, în 

2019 au fost cu 0,6% mai puțini la nivel național, cu 3,8% mai puțini la nivel regional și cu 3,6% mai 

puțini la nivelul județului Gorj. 

Distribuția pe genuri evidențiază tot o tendință descrescătoare în perioada analizată (2014-2019). 

Astfel, la nivel național populația de gen masculin a scăzut cu 0,6% în 2019 față de anul 2014, cea din 

regiune cu 3,5%, iar cea gorjeană tot cu 3,5%. Persoanele de gen masculin, la nivel național și în anul 

2019, în proporție de 55,1% locuiesc în mediul urban, pondere ce atinge valoarea de 48,7% la nivel 

regional și 47,3% la nivelul județului Gorj. În privința persoanelor de gen feminin, situația la nivel 

național relevă o scădere treptată și constantă, cu 0,7% la nivel național în 2019 față de 2014, cu 3,5% la 

nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia și cu 3,7% la nivelul județului Gorj. În mediul urban, în cazul genului 

feminin se constată că, față de anul 2014, la nivel național numărul de persoane a scăzut cu 0,5% în 2019, 

scădere care a înregistrat o pondere de 2,7% la nivel regional și de 3,2% la nivelul județului Gorj. 

Analizând datele din mediul rural, în 2019 la nivel național se înregistrau cu 1% mai puține persoane de 

gen feminin comparativ cu anul 2014, cu 4,3% mai puțin în regiune și cu 4,2% mai puțin la nivelul 

județului Gorj. 

Pe ansamblu, diminuarea numerică a populației României se reflectă, la scară proporțională, și în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia dar și în județul Gorj. Analiza altor indicatori demografici vine să sublinieze 

scăderea constantă a numărului de locuitori din județul Gorj, ale căror cauze și efecte pe termen mediu și 

lung au implicații profunde în activitatea economică și bunăstarea comunităților, indiferent de mediul de 

rezidență sau de gen.  

În privința numărului de născuți vii, acesta a crescut pentru perioada 2014-2016 atât la nivel 

național (cu 3,4%), cât și la nivel regional (cu 10,2%) și județean (cu 10,6%). Din anul 2017, s-a 

înregistrat o scădere accentuată a numărului de născuți vii atât la nivel național (cu 10,3% în 2019 

comparativ cu 2017), cât și regional (cu 11,3% în 2019 comparativ cu 2017) și județean (cu 13,1% în 

2019 comparativ cu 2017). Pentru județul Gorj, scăderea a fost mai mică în 2019 chiar și comparativ cu 

2014 (cu 9,9%). Pe medii de rezidență, în mediul urban gorjean numărul celor născuți vii în 2019 a fost cu 
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9,8% mai mic comparativ cu anul 2014 și cu 19% mai mic față de maximul perioadei de analiză, respectiv 

2017. În mediul rural, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia cei 7.763 născuți vii în 2019 au reprezentat o 

scădere cu 11,7% față de anul 2014, tendință manifestată în tot intervalul analizat (2014-2019). În județul 

Gorj, numărul celor născuți vii în mediul rural a crescut ușor în 2017 comparativ cu 2014 (cu 0,3%), după 

care a scăzut semnificativ din 2018 în 2019 (cu 7,3%). 

 
Fig. 3 Evoluția numărului de născuți vii pe medii de rezidență 

 în județul Gorj (2014-2019) 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

Rata de natalitate a cunoscut în 2019 cele mai scăzute valori din intervalul analizat (2014-2019) 

atât la nivel național (8,5 născuți vii la 1000 locuitori), cât și la nivel regional (7,4 născuți vii la 1000 

locuitori) și județean (7,2 născuți vii la 1000 locuitori). Se constată că la nivel regional, în anul 2019 rata 

de natalitate a fost cu 13% mai mică decât cea națională, iar cea din județul Gorj cu 15,3% mai mică decât 

cea națională și cu 2,7% mai mică decât rata la nivel regional. Pe medii de rezidență, în anul 2019 atât în 

mediul urban cât și în cel rural din județul Gorj, rata de natalitate a avut aceeași valoare, 7,2 născuți vii la 

1000 locuitori. Maximul acestui indicator demografic a fost atins în anul 2016 în mediul urban gorjean, cu 

8,6 născuți vii la 1000 locuitori, iar în mediul rural anii 2016 și 2017 au consemnat o rată de 7,7 născuți vii 

la 1000 locuitori, cu 6,5% mai mare față de cea din 2019. 

Cât privește numărul născuților morți, în județul Gorj cifra este în scădere pentru perioada de 

analiză 2016-2019, după ce în 2014 și 2015 a crescut ușor. Astfel, dacă în 2014 se înregistrau 7 născuți 

morți, în 2019 numărul acestora a scăzut la 4, ceea ce reprezintă 10,3% din cazurile la nivelul Regiunii 

Sud-Vest Oltenia.   

Rata mortalității (număr de persoane decedate la mia de locuitori) înregistrează valori mai mici 

comparativ cu cele regionale. Astfel, în 2014 era de 11,6‰ fiind mai mică decât rata regională (12,8‰) și 

ușor mai mare decât cea națională (care a fost 11,5‰). Valoarea cea mai mică a ratei mortalității în județul 

Gorj a fost în 2017 (11,1‰), cu 8,2‰ în mediul urban și 13,8‰ în zona rurală. La nivelul anului 2019, 

rata mortalității în județul Gorj se cifra la 11,5‰, mai mică decât cea regională (12,6‰) și de cea 

națională (11,6‰). Pe medii de rezidență, în 2019 rata mortalității urbane în Gorj a fost 8,6‰, valoare sub 

cea regională și națională (9,3‰, respectiv 10‰). În mediul rural, cu o rată de 14,2‰ județul Gorj se află 

sub valoarea regională (15,9‰), dar puțin peste cea națională (14‰). 
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Fig. 4 Dinamica ratei de natalitate și de mortalitate (‰) în mediul urban, 

comparativ la nivel național, în Regiunea SV Oltenia și în județul Gorj (2014-2019) 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

 
Fig. 5 Dinamica ratei de natalitate și de mortalitate (‰) în mediul rural, 

comparativ la nivel național, în Regiunea SV Oltenia și în județul Gorj (2014-2019) 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

Referitor la numărul căsătoriilor înregistrate în perioada de referință 2014-2019, se constată o 

creștere pentru intervalul 2014-2017, urmată de o scădere în 2018 și 2019, păstrând tendința de la nivel 

regional și parțial pe cea națională.  

Pentru perioada 2014-2019, numărul de divorțuri în județul Gorj a înregistrat o creștere mai mult 

sau mai puțin accentuată. Dacă în 2014 s-au înregistrat 531 divorțuri (15,6% din cele regionale și 1,6% din 

cele naționale), numărul acestora a crescut la 689 în anul 2018 (ceea ce reprezintă 30,9% din cele 

regionale și 2,2% din cele naționale), apoi a scăzut ușor astfel că, în 2019 divorțurile se cifrau la 680 

cazuri (28% din numărul regional și 2,3% din cel național).  

Sporul natural al populației cunoaște scăderi îngrijorătoare, atât la nivel județean, cât și regional și 

național. Dacă în 2014, în județul Gorj sporul natural era de 1466 persoane, în 2019 a ajuns la -1539 

persoane, după o perioadă cu o ușoară creștere (-1106 persoane în 2016, -1176 persoane în 2017, -1180 

persoane în 2018). Pe medii de rezidență, scăderea este drastică la nivelul urban al județului Gorj, de peste 
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11 ori în 2019 comparativ cu 2018 (de la -22 persoane în 2018, la -243 persoane în 2019) și de peste 2 ori 

față de anul 2014 (de la -114 persoane, la -243 persoane). În mediul rural gorjean, după o creștere ușoară 

în 2015 față de 2016 (cu 1,1%), a urmat o scădere până în 2018 (cu 14,3%), apoi din nou o creștere la -

1296 persoane în 2019. Pe baza acestor date, este evidentă rata negativă a sporului natural la nivelul 

județului Gorj (-4,3‰), amplificată mult peste cea națională (care are valoarea de -3,2‰) dar situată sub 

cea regională (a cărei valoare este -5,2‰).  

 

 
Fig. 6 Rata sporului natural al populației pe medii de rezidență(‰) comparativ 

la nivel național, în Regiunea SV Oltenia și în județul Gorj (2014-2019) 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

 

Durata medie a vieții a crescut constant la nivelul județului Gorj, urmând traiectoria ascendentă 

înregistrată atât la nivel regional cât și național. Astfel, dacă în 2014 durata medie de viață pentru un 

gorjean era 74,98 ani, în anul 2019 s-a ajuns la 76,45 ani, peste media regională (76,22 ani)  și națională 

(75,99 ani). Pentru populația de gen masculin a județului Gorj, se constată, de asemenea, o creștere a 

duratei de viață de la 71,8 ani în 2014 la 73,45 ani în 2019 (când la nivel regional se înregistra o medie de 

viață pentru populația masculină de 72,84 ani, iar la nivel național 72,48 ani). Durata de viață pentru genul 

feminin gorjean a crescut de la 78,32 ani în 2014, la 79,55 ani în 2019, fiind ușor sub media națională 

(79,56 ani) și ceva mai mult sub media regională (79,73 ani). La nivelul anului 2019, bărbații din mediul 

urban trăiesc, în medie, 74,26 ani, iar femeile 80,25 ani. Tot la nivelul anului 2019, în mediul rural gorjean 

speranța de viață a bărbaților este 75,78 ani, iar a femeilor este 79,16 ani. 

 

Tabel 1Durata medie a vieții (ani) pe medii de rezidență și gen în județul Gorj 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Masculin, din care: 

urban 

rural 

71,8 

73,01 

70,64 

71,62 

73,06 

70,33 

72,02 

73,69 

70,55 

72,18 

73,2 

71,29 

72,82 

73,4 

72,32 

73,45 

74,26 

72,78 

Feminin, din care: 

urban 

rural 

78,32 

79,18 

77,62 

78,7 

79,69 

77,9 

78,81 

80,19 

77,99 

78,73 

80,15 

77,93 

79,39 

80,18 

78,93 

79,55 

80,25 

79,16 

 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 
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Fig. 7 Durata medie a vieții (ani) pe medii de rezidență și gen în județul Gorj 

Sursa datelor: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

Nivelul de educaţie al populaţiei 

Populația școlară din județul Gorj, pe total niveluri de educație, totaliza 53585 persoane în 2019. Numărul 

acestora a scăzut constant din 2014 în 2019, cu 16,9%. Evoluția populației școlare pe categorii de unități 

școlare, arată că în perioada 2014-2019, cele mai mari scăderi ale numărului de elevi au fost în: 

învățământul postliceal și de maiștri (-35,6%), învățământul liceal  (-24,3%), învățământul liceal și 

profesional (-18,3%), învățământul preșcolar (-12,3%), învățământul primar și gimnazial (-16,3%), 

învățământul universitar (-10,35%).   

 
Fig. 8 Dinamica populației școlare și a cadrelor didactice (nr. persoane) din județul Gorj pe niveluri de 

educație și medii de rezidență 

Sursa datelor: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 
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Numărul absolvenților din județul Gorj pe total niveluri de educație a scăzut și el în perioada 2014-

2019 cu 22,2%, mult sub media regională (14,7%) și națională (9,7%). La nivelul anului 2018, dintre 

absolvenții gorjeni 49,9% erau de gen masculin și 50,1% de gen feminin. 

Cele mai semnificative scăderi ale numărului de absolvenți, în anul 2018 comparativ cu anul 2014, 

s-au înregistrat în: învățământul liceal (-30,6%), învățământul secundar liceal și profesional (-25,8%), 

învățământul postliceal și de maiștri (-23,6%), învățământul preuniversitar (-21,2%), învățământul primar 

și gimnazial (-14,8%).  

În liceele tehnice ale județului Gorj erau înmatriculați, în 2018, 846 elevi, cu 47,3% mai puțini 

decât în 2014. În liceele tehnice cu profil resurse naturale și protecția mediului erau 279 elevi în 2018, cu 

doar 4,8% mai puțini față de anul 2014. Acesta este un lucru îmbucurător, în condițiile în care județul Gorj 

are nevoie de specialiști în protecția mediului, mai ales în condițiile decarbonificării zonelor miniere. În 

liceele tehnice cu profil agricol învățau, în 2014, 29 de elevi. Numărul lor a scăzut la 13 în 2015, după 

care s-a renunțat la această specializare. Același lucru se constată și în cadrul claselor cu profil silvic, unde 

din cei 13 elevi care frecventau cursurile în 2014 și 2015, în perioada 2016-2018 nu se înregistrează nici 

un elev la această specializare. În schimb, au apărut clase cu profil agromontan, care din păcate nu au avut 

elevi înscriși decât în perioada 2015-2018 (18 elevi în 2015, 29 elevi în 2016 și 23 elevi în 2017), după 

care și această specializare a devenit neinteresantă și s-a renunțat la ea. În condițiile în care agricultura și 

mai ales cea din zona montană este un domeniu important pentru județul Gorj, considerăm că o reevaluare 

a ofertei educaționale coroborată cu cerințele de pe piața muncii ar fi necesară. Liceele veterinare au 

înregistrat și ele o scădere a numărului de elevi, de la 19 în 2014, la 13 în 2018, după un maxim al 

perioadei de raportare de 31 elevi în 2017. Tot în declin sunt și clasele ce pregătesc specialiști în 

administrație și servicii. Dacă în 2015 erau 43 de elevi la această specializare, în 2016 erau 52 elevi după 

care specializarea nu mai consemnează elevi înscriși.  

Învățământul profesional a cunoscut o creștere în perioada 2016-2018, după ce în 2015 erau 

consemnați doar 102 elevi, cu 50,5% mai puțini comparativ cu anul 2014. Cei 346 elevi înregistrați în 

2018 în învățământul profesional gorjean marchează o creștere de 3,39 ori față de anul 2015 și de 1,68 ori 

față de anul 2014. Școlile profesionale au înregistrat fluctuații majore în perioada 2014-2018. Astfel, în 

2015 erau doar 60 de elevi înregistrați, cu 52% mai puțini decât în 2014, apoi s-a înregistrat o creștere 

spectaculoasă în 2016, când erau înregistrați 302 elevi, de 5 ori mai mulți ca în 2015 și de 2,4 ori mai 

mulți ca în 2014. Numărul acestora s-a redus în 2017 cu 9,3%, dar a crescut în 2018 când erau înregistrați 

315 elevi, de 1,15 ori mai mulți ca în 2017 și de 5,25 ori mai mulți ca în 2015. Școlile profesionale de tip a 

doua șansă au înregistrat scăderi substanțiale în privința numărului de elevi, de la 81 în anul 2014, la doar 

19 în anul 2018, așadar o scădere cu 76,5%. Necesitatea învățării pe tot parcursul vieții se impune, astfel 

că prin programe dedicate și finanțate din fonduri europene astfel de școli profesionale ar trebui reactivate 

și dezvoltate. 

Numărul absolvenților pe total niveluri de educație în localitățile județului Gorj arată că, la nivelul anului 

2018, peste jumătate (52,1%) proveneau din municipiul Târgu Jiu, urmat de Motru , cu 7,8%,  Turceni cu 

3,6% și Rovinari cu 3,3%.  
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Fig. 9 Evoluția numărului de absolvenți din județul Gorj, pe niveluri de educație 

Sursa datelor: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

Numărul elevilor care au promovat  examenul de bacalaureat  a variat în intervalul 2014-2018 de la 2506 

elevi în 2014, la 2253 elevi în 2018, cu un minim al perioadei în 2015 (2094 persoane). Numărul 

absolvenților din învățământul universitar a scăzut continuu (32%), de la 1013 în anul 2014, la 689 în anul 

2018, cu un minim al perioadei în 2017, când au fost înregistrați 637 absolvenți. În perioada 2014-2018 a 

crescut semnificativ numărul absolvenților de studii superioare care au examenul de bacalaureat în altă 

țară decât România, semn că o parte dintre copiii celor plecați în străinătate, definitiv sau temporar, revin 

în țară pentru a studia și a-și desăvârși pregătirea în limba maternă. Astfel, dacă în 2014 era un singur caz, 

în 2018 erau înregistrați 24 de asemenea absolvenți, 18 dintre aceștia absolvenți de licență și 6 de master. 

  

 
Fig. 10 Dinamica numărul de elevi din județul Gorj care au promovat examenul de bacalaureat 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

 

Din păcate însă, rata de abandon pentru ciclul secundar de învățământ (liceal și profesional) din județul 

Gorj (2,8%) o depășește pe cea regională (2,5%) și națională (2,6%). În învățământul postliceal și de 

maiștri rata abandonului gorjean a fost de 8,5%, valoare situată peste media pe regiune (8%) și sub cea pe 

țară (9,7%).  
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Este important însă că, din 2014 și până în 2018, atât media abandonului în învățământul secundar cât și în 

cel postliceal a scăzut continuu, de la 3,1% în 2014 la 2,8% în 2018, cu o minimă de 2% în 2017, respectiv 

de la 10,3% în 2014 la 8,5% în 2018. 

 

 
Fig. 11 Rata abandonului (%) în învățământul preuniversitar din județul Gorj, 

 pe niveluri de educație 

Sursa: date prelucrate www.insse.ro, Tempo online 

 

Personalul didactic implicat în diversele niveluri de educația s-a restrâns numeric, astfel că față de 2014, 

în 2019 erau cu 12,8% mai puține cadre didactice în județul Gorj, tendință manifestată de altfel atât la 

nivel regional (cu 10% mai puține cadre didactice în 2019 comparativ cu 2014) cât și la nivel național 

(scădere cu 4% în 2019 față de 2014). 

La nivelul județului Gorj, în 2019 personalul didactic era în majoritate format din femei (77,4%). În 

învățământul antepreșcolar, din cele 5 cadre didactice înregistrate în Gorj în anul 2019 toate erau femei, la 

fel și în învățământul preșcolar, unde erau înregistrate 507 persoane, toate de gen feminin. Numeric, 

personalul didactic preșcolar a scăzut din 2014 în 2019 cu 7,2%. 

 

 

2.1.2 Analiza profilului economic  

Economia județului Gorj se caracterizează printr-o structură industrial-agrară. Pe teritoriul 

județului Gorj la nivelul anului 2018 erau 6784 de unități active. Din totalul de 75145 salariați câți erau 

înregistrați în județul Gorj în 20192 (de 1,03 ori mai mulți comparativ cu anul 2018), 2,17% erau în 

agricultură și silvicultură; 17,1% în industria energetică; 13% în industria prelucrătoare; 12,7% în 

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; 2,4% în 

distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activități de decontaminare; 8,18% în construcții; 

14,7% în comerț cu ridicata și cu amănuntul; 4,9% în transport și depozitare; 3,4% în hoteluri și 

restaurante; 0,8% în informații și comunicații; 1% în intermedieri financiare și asigurări; 0,3% în tranzacții 

imobiliare; 2,4% în activități profesionale, științifice și tehnice; 6,7% în activități de servicii 

administrative și servicii de suport; 4,8% în administrație publică, apărare și asigurări sociale din sistemul 

public; 7,5% în învățământ; 9,2% în sănătate și asistență socială; 1,1% în activități de spectacole, culturale 

și recreative; 0,6% în alte tipuri de activități în afara celor menționate. 

 Diversificarea redusă a sectorului servicii în ansamblu este consecinţa dezvoltării cu precădere a 

serviciilor conexe sectoarelor economice dominante (producţie de energie şi industrie extractivă). 

Industria se caracterizează prin preponderența ramurilor extractivă (cărbuni, țiței, gaze naturale, materiale 

de construcții), cea a construcțiilor de mașini și prelucrarea metalelor, alimentară, construcții etc.  

Principalele produse finite realizate de industria gorjeană sunt: energie electrică (în termocentralele 

2 Conform datelor Institutului Național de Statistică 66 de la Turceni, Rovinari, hidrocentralele de la 

Novaci și din complexul hidroenergetic Cerna – Motru - Tismana), utilaje miniere (Târgu Jiu, Motru, 

Rovinari, Bâlteni), mașini-unelte pentru presare și forjare, articole tehnice și mașini-unelte (Târgu Jiu, 

Bumbești - Jiu), materiale de construcții (Bârsești, Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Țânțăreni), mobilă, 
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cherestea, parchet și plăci aglomerate din lemn (Târgu Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbești-Jiu, Tismana, 

Padeș, Peștișani), confecții (Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Tismana, Motru, Târgu Cărbunești , Brătești, 

Florești, Glodeni, Gornovița, Padeș, Țânțăreniș.a.), produse alimentare (Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, 

Bumbești-Pițic, Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cărbunești, Tismana, Țicleni, Alimpeșt i, Arcani, 

Bălănești, Bengești, Baia de Fier, Bărbătești, Bustuchin, Padeș, Plopșoru, Polovragi, Telești, Turburea 

etc.). 

Un loc aparte în economia rurală gorjeană îl ocupă meșteșugurile tradiționale precum ceramica 

(Glogova, Arcani, Stroiești, Urechești, Peșteana-Jiu), prelucrarea lemnului (Suseni, Runcu, Albeni, Baia 

de Fier, Polovragi, Hobița), prelucrarea firelor textile etc. Judeţul Gorj se bazează pe o industrie bivalentă, 

având o dezvoltare economică legată de evoluţia sectoarelor energetic şi minier. Conform principalilor 

indicatori economici, domeniile energiei şi industriei extractive generează 22,1% respectiv 5,1% din cifra 

de afaceri a judeţului şi angajează 16,9% din salariaţii judeţului.  

Deşi un avantaj important al industriei energetice din judeţul Gorj este dat de capacitatea ridicată 

de producţie de energie şi de rezervele de cărbuni existente, productivitatea muncii pentru ambele sectoare 

se situează sub media naţională.  

Pentru asigurarea sustenabilităţii acestor sectoare, la termocentrale s-au făcut în mod constant 

investiţii, în timp ce activităţile miniere au fost re-orientate către exploatările viabile din punct de vedere 

economico - financiar.  

Agricultura, ocupație cu îndelungată tradiție în județul Gorj, dispune de o importantă suprafață 

agricolă (238.559 ha la nivelul anului 2019), ce aparţine în cea mai mare parte sectorului privat. Terenul 

arabil se întinde pe o suprafaţă de 98.110 ha, pajiștile naturale au o suprafață totală de 131.944 ha, din care 

păşuni 89.867 ha şi fâneţe 42.077 ha, suprafaţa de livezi este de 4.683 ha, iar suprafaţa ocupată cu viţă de 

vie este de 3.766 ha. 

 Turismul este unul dintre cele mai importante catalizatoare de creştere economică şi poate 

contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj din punct de vedere economic, social şi al protecţiei 

mediului. Dezvoltarea durabilă a Judeţului Gorj se bazează pe un important potențial turistic, datorită 

zonelor geografice cu o biodiversitate bogată (zone montane, depresionare, colinare), zonelor naturale 

protejate, parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi monumentelor naturii, unui număr mare de peşteri - 

peste 2000 reprezentând circa 1/6 din potenţialul speologic al României, diversitatății florei și faunei 

(unele dintre ele specii unice pentru România). 

 Județul Gorj deține un fond cinegetic şi piscicol bogat, izvoare de 67 ape minerale cu potenţial 

balnear, oferă condiţii favorabile pentru practicarea unei game variate de forme de turism: drumeţie, 

alpinism, speologie, rafting, turism de aventură, turism auto, sporturi de iarnă şi de vară, tabere de copii şi 

tineret, tratament balnear. Structurile de cazare sunt variate: pensiuni, cabane, popasuri turistice, 

campinguri, vile, hoteluri3 . Creşterea economiei gorjene a fost confirmată de evoluţia favorabilă a  PIB-

ului pentru perioada 2014 – 2018, Gorjul înscriindu-se în tendinţa generală ascendentă care a caracterizat 

Regiunea Sud-Vest Oltenia. Valoarea de 13687,6 mil. lei a PIB - ului pentru 2018 poziţionează judeţul 

Gorj pe locul doi în regiune, după Dolj (20789,4 mil. lei) și înaintea județelor Vâlcea (11559,8 mil. lei), 

Olt (10937,4 mil. lei) și Mehedinți (6953,6 mil. lei).  

Județul Gorj este, din punct de vedere economic, un județ monoindustrial, economia fiind bazată, în 

mare parte, pe activitatea de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și pe activitățile 

conexe acesteia. Principala entitate economică din județul Gorj este Complexul Energetic Oltenia, 

producător de energie pe bază de cărbune care are un număr de aproximativ 12.858 de angajați direcți și 

care angrenează în activitatea economică în mod indirect, alți peste 23.000 de angajați, din cadrul 

societăților prestatoare de servicii și furnizorilor (producție de ansamble și subansamble, servicii de 

alimentație publică, servicii transport, servicii medicale, servicii de pază și protecție etc.), și reprezintă 

circa 12% din numărul total al salariaților din acest sector la nivel european (Sursa: Propunere de 
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regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă ) și 

aproximativ 40% din totalul angajaților din județul Gorj (Sursa: AJOFM Gorj). 

Conform datelor statistice, evoluţia şomajului în perioada iulie 2014 – iulie 2020 a înregistrat diminuări 

considerabile în județul Gorj, de la 11381 șomeri înregistrați în 2014 la 5073 șomeri în 2020, așadar o 

scădere cu 55,4%. Scăderi s-au înregistrat și la nivel regional (cu 36,1% mai puțini șomeri în 2020 față de 

2014) și la nivel național (cu 38,4% mai puțini șomeri în 2020 comparativ cu anul 2014). Numărul 

șomerilor în iulie 2020 în județul Gorj, de 5073 persoane, reprezintă 11% din totalul șomerilor regiunii și 

1,8% din șomerii înregistrați la nivel național. Ponderea șomerilor din totalul resurselor de muncă din 

județul Gorj a scăzut constant din 2014 în 2019, de la 4,3% la 2%, adică un procent de 53,5%.  

 

Tabel 2 Evoluția șomajului și a ratei șomajului în județul Gorj în perioada 2014 - 2020 

 

Anul 31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

30.11. 

2020 

Nr. șomeri, din care 

Femei 

10581 10540 10095 8600 5914 4735 5325 

4599 4523 4001 3836 2671 2244 2469 

Rata șomaj 7.22 7,42 7,34 6,32 4,35 3,49 3,94 

Locuri vacante 53 14 70 49 17 12 65 

Sursa: date prelucrate AJOFM Gorj și CJ Gorj 

 

Rata șomajului a oscilat în perioada noiembrie 2019 – noiembrie 2020, de la 2,67% în august 2020 la 

3,94% în noiembrie 2020. Locurile vacante din județul Gorj au avut un maxim (100 locuri) în lunile 

noiembrie 2019, februarie și iulie 2020 și un minim (10 locuri) în aprilie 2020.  

 

 

 
Fig. 12 Evoluția numărului de șomeri și a ratei șomajului în județul Gorj 

 în perioada nov. 2019-nov. 2020 

Sursa: date prelucrate AJOFM Gorj și CJ Gorj 
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În intervalul de analiză 2014-2017, în termeni nominali, Produsul intern brut a crescut cu 36,84%, 

având o creștere medie anuală de 12% . În anul 2017, Produsul Intern Brut al județului Gorj reprezenta 

21,41% din PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia și 1,59% din PIB-ul României.  

 

 
Fig. 13 Produsul intern brut al județului Gorj (milioane lei) 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

Cu toate acestea, începând cu anul 2020, economia județului Gorj se confruntă cu o serie de probleme 

datorate pandemiei cauzată de virusul SARS-CoV2, care afectează sever consumul individual, producția, 

investițiile, comerțul intracomunitar și fluxurile de capital. O bună parte din populație, se confruntă cu o 

reducere severă a veniturilor, datorită măsurilor de șomaj tehnic sau a disponibilizărilor operate. În aceste 

condiții, proiecțiile economice arată că Produsul intern brut la nivel național va înregistra în anul 2020 o 

scădere a ritmului real de creștere cu 3,8%, iar în anul 2021 va crește cu 4,9%
1
). 

 

 

 
Fig. 14 Proiecția Produsului intern brut la nivel național (mld. lei) 

Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

 

                                                             
1Prognoza principalilor indicatori macroeconomici, varianta de vară 2020, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, 
http://www.cnp.ro/ro/prognoze 
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Valoarea adăugată brută (VAB) la nivelul județului Gorj reprezenta în anul 2017 un procent de 21,30% 

din VAB a regiunii Sud-Vest Oltenia. Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat rate reale de creștere VAB 

negative (excepție anul 2016, cu o creștere de 0,3%). Ponderea VAB Sud-Vest Oltenia în VAB național 

era în 2017 de 7,3%.  

Productivitatea muncii a înregistrat în anul 2017 cele mai ridicate valori (peste media regională) în 

următoarele domenii: Industrie (32.032 euro/persoană), mai ales pe baza industriei extractive; Activități 

financiare (25.913 euro/persoană); Informații și comunicații (25.600 euro/persoană); Comerț, transport, 

alimentație (23.297 euro/persoană); Activități în sectorul public - 22.658 euro/persoană. 

 
Fig. 15 Productivitatea muncii, 2017 (euro/persoană ocupată) 

Sursa: RIS3 Sud Vest Oltenia 

 

Dacă în anul 2014 volumul cheltuielilor totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia era de 73.198 mii lei,  în anul 2017, volumul cheltuielilor totale pentru activitatea de 

cercetare – dezvoltare a ajuns la 128.247 mii lei, deținând o pondere de doar 0,29 % din totalul la nivel 

național.  

În județul Gorj, numărul de salariați din activitatea de cercetare -  dezvoltare a scăzut de la 236 

persoane în anul 2005, la 82 persoane în 2014 și doar 66 în anul 2017 (ponderea în total regiune în acest 

an fiind de doar 3%). Numărul de cercetători a crescut de la 26 în anul 2014, la 49 în 2015 și a scăzut la 28 

în anul 2017, aceste cifre fiind în corelație și cu evoluția  cheltuielilor alocate pentru cercetare - dezvoltare 

în județ. 

 

3.5.2. Analiza principalilor indicatori ai întreprinderilor (cifră de afaceri, investiții străine, număr 

salariați) 

În perioada 2014-2018, cifra de afaceri a unităţilor locale active din județul Gorj a înregistrat o evoluție 

pozitivă, crescând de la 7.694 milioane lei (în 2014) la 10.376 milioane lei în anul 2018. Comparativ cu 

valorile înregistrate la nivel național și regional, cifra de afaceri a unităților locale active din județul Gorj 

reprezenta în anul 2018, un procent de 0,68% din cifra de afaceri la nivel național și 11,34% din cifra de 

afaceri la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 
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Fig. 16 Cifra de afaceri din unitățile locale active la nivel național, din Regiunea SV Oltenia și județul 

Gorj 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

 

 
Fig. 17 Principalii indicatori ai întreprinderilor din județul Gorj 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

România
Regiunea Sud
Vest Oltenia Județ Gorj 

2014 2015 2016 2017 2018

7694 

54145 

1446 

8013 

54345 

757 

8303 

51310 

503 

9258 

51972 

537 

10376 

52547 

800 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Cifra de afaceri (milioane de lei)

Efectivul de personal (nr. Persoane)

Investiții nete (milioane de lei) 

2018 2017 2016 2015 2014



38 
 

Din perspectiva aportului sectoarelor economice la cifra de afaceri, Comerțul contribuie cel mai mult 

la economia județului Gorj, reprezentând 37,79% din cifra de afaceri totală a județului (cu 2623 firme 

active, care antrenau un număr de 11.225 salariați și realizau o cifră de afaceri de 3921 milioane lei), 

urmat de Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 

22,14%. Un alt sector economic cu o pondere însemnată este Industria prelucrătoare cu un aport de 

14,73%, iar firmele din Construcții și Industria extractivă contribuie cu 5,53%, respectiv 5,09%. Firmele 

din domeniul Transport și depozitare au un aport de 5,04% la formarea cifrei de afaceri a județului Gorj în 

anul 2018. 

 

 

 

Tabel 4 Principalii indicatori ai întreprinderilor din județul Gorj, pe activități ale economiei naționale, 

2018 

 

Sector economic Număr 

de 

firme 

Cifra 

de 

afaceri 

Număr 

salariați 

Investiții 

nete 

Industria extractivă 45 528 8806 239 

Industria prelucrătoare 575 1528 9465 58 

Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 

15 2297 4267 246 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 

82 175 1708 9 

Construcții 582 574 3864 44 

Comerț 2623 3921 11.225 77 

Transport și depozitare 729 523 3317 51 

Hoteluri și restaurante 430 162 1696 14 

Informații și comunicații 174 144 689 24 

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 

815 304 5641 22 

Învățământ 44 7 207 2 

Sănătate și asistență socială 231 73 760 9 

Alte activități de servicii 322 143 902 7 

Total: 7000 10376 52.547 800 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

 

 



39 
 

 
Fig. 18 Principalii indicatori ai întreprinderilor din județul Gorj, pe activități ale economiei naționale, 

2018 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

Comerțul, care are ponderea cea mai mare în cifra de afaceri din județ, a înregistrat în perioada 2014-

2018, o creștere a cifrei de afaceri cu 53,8 % și o scădere a numărului de salariați cu 3,8 %. 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat 

în perioada 2014-2018 o creștere a cifrei de afaceri cu 39,2 % și o scădere cu 6,6 % a personalului din 

unitățile locale active din domeniu, contribuind  cu  22,1% la cifra de afaceri totală a județului.  

Industria prelucrătoare a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 57,4 % și a numărului de salariați cu 

9,2 %, contribuind cu 14,7% la cifra de afaceri totală. 

Industria extractivă a înregistrat  o scădere a cifrei de afaceri cu 26,7 % și cu 11,9 % a numărului de 

salariați, contribuind cu 14,7 % la cifra de afaceri totală. 

Cifra de afaceri din sectorul construcţiilor a crescut cu 17,6 %, fiind însoțită de o scădere cu 2,2% a 

numărului de salariați, contribuind cu 5,5% la cifra de afaceri totală a județului.  

Firmele din domeniul Transport și depozitare au un aport de 5,1% la formarea cifrei de afaceri a 

județului. 

Investițiile sunt esențiale pentru creșterea economică a județului Gorj. În anul 2018, cele mai mari 

investiții au fost realizate în sectorul Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat, care reprezenta 30,75% din total investiții nete la nivel de județ, urmat de 

sectorul Industria extractivă cu 29,89%. Valoarea investițiilor străine directe ale regiunii Sud-Vest Oltenia 

era în anul 2018 de 2.478 milioane euro, ceea ce reprezintă 3,1 % din totalul național. Conform studiului 

realizat de Banca Națională a României, regiunea se situează pe penultimul loc din perspectiva acestui 

indicator. 
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Valoarea investițiilor nete în județul Gorj a crescut în perioada 2016-2017, ca și la nivel regional (în anul 

2017 se observă o creștere importantă comparativ cu anul anterior, cu 49,4%), dar a înregistrat un procent 

de doar 55% din valoarea înregistrată în 2014. În anul 2018, cele mai mari investiții au fost realizate în 

sectorul Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, 

deținând 30,75% din totalul investițiilor nete la nivel de județ, urmat de sectorul Industria extractivă cu 

29,9%. 

În Regiunea Sud Vest Oltenia, ISD/locuitor are valori reduse, sub 50% din cele înregistrate în medie pe 

țară, regiunea situându-se pe penultimul loc, cu numai 3,2% pondere în soldul ISD pe țară. Din prisma 

investițiilor străine directe, se observă o scădere a valorii soldului investițiilor străine în întreprinderile 

cu cel puțin 20 de salariați și în întreprinderile atipice din județul Gorj, de la 7 milioane euro în 2016, la 3 

milioane de euro în 2019.La finalul anului 2017, județul Gorj avea o participare nesemnificativă în 

ponderea ISD regională, respectiv  0,17 și 0,12% în anul 2018. 

 

 
Fig. 19 Valoarea soldului ISD în întreprinderile cu cel puțin 20 de salariați și în întreprinderile atipice 

(mil. euro) 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

 

Regiunea este una dintre cele mai slabe în atragerea de investiții străine directe din România (3,2% din 

fluxul național de investiții străine în 2017), conform unui raport al BNR din 2018. 

În ceea ce privește numărul de firme cu capital străin înregistrate în registrul comerțului în perioada 

2014-2019, se observă o tendință de scădere a numărului de înmatriculări de societăți cu participare 

străină la capitalul social. Astfel, în anul 2019 erau cu 25% mai puține înmatriculări decât în anul 2014, iar 

în anul 2018 au fost doar 6 înmatriculări de societăți cu participare străină la capitalul social, în scădere cu 

71,4% comparativ cu anul anterior. 
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Fig. 20 Evoluția înmatriculărilor de societăți cu participare străină la capitalul social 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

 

Evoluția numărului societăților comerciale cu participare străină la capitalul social, în regiune, în perioada 

2014-2018, nu evidențiază trenduri negative (au fost radiate mai puține societăți comerciale cu participare 

străină la capitalul social subscris decât cele înmatriculate), dar subliniază ponderea foarte mică pe care 

județele regiunii o au în totalul național. Astfel, județul Gorj deține o pondere de sub  0,5%, înregistrând 

însă o creștere a numărului de firme cu participare străină la capitalul social de la  566 în 2014, 654 în 

2017, la 663 în 2018. Dintre aceste firme se evidențiază: ERP MONDIAL Invest Properties SRL, 

Moldova, din  Rovinari, având ca obiect de activitate “Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare 

proprii”, cu o cifră de afaceri de 872.504 lei, care reprezintă 0,07% din cifra de afaceri din județul Gorj și  

41,19% din cifra de afaceri din Rovinari; ANKHELVENA Quality SRL, Elveția, din Târgu Jiu, care 

deține  0,07% din cifra de afaceri din județul Gorj. Alte firme care au realizat investiții străine importante 

în județul Gorj, cu un capital social mai mare decât echivalentul a 1000 lei, în perioada 2014-2018, sunt: 

TECNOWORK SERVIZI SRL (2014, capital social total, inclusiv investiția străină  44.200 lei); 

GENERA EUROPE SRL (2015,75.480 lei); SISTEM INFORMATIC INTEGRAT E-ADMINISTRATIE 

SRL (2015, 16.550 lei); WESTPOL TEEUWISSEN RO SRL(2017, 50.000 lei); Fabrica de mașini 

agricole AGRO EUROSPORT SRL (2017, 90.000 lei). 

Numărul de salariați din unitățile locale active din județul Gorj a avut o evoluție pozitivă în perioada 

2016-2018, însă valoarea din 2018 este mai mică cu 2,95% comparativ cu 2014, observându-se că nivelul 

de creștere din anii anteriori nu a fost suficient pentru a se ajunge la valoarea de acum 7 ani. 

Conform datelor statistice colectate din ultimele situații financiare înregistrate la organul fiscal teritorial în 

anul 2019, în județul Gorj erau 22.487 agenți economici, reprezentând 1,1% din totalul agenților 

economici din România. Cifra de afaceri realizată de agenții economici însuma 9 miliarde lei (2 miliarde 

euro), reprezentând 0,56% din cifra de afaceri a României. 

 

Analiza pe sectoare ale economiei naționale, arată că, în anul 2019, activitățile economice cu cea mai mare 

cifră de afaceri din județul Gorj sunt: 

- producția de energie electrică (CAEN 3511); 

- comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun (CAEN 4711); 

- transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 4941); 
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- comerț cu ridicata al materialului lemnos  și al materialelor de construcții și echipamentelor 

sanitare (CAEN 4673); 

- lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (CAEN 4120); 

- fabricarea altor produse din cauciuc (CAEN 2219); 

- comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (CAEN 4730); 

- comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun (CAEN 4639); 

- comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate (CAEN 4726); 

- lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (CAEN 4211). 

 
Fig. 21 Analiza domeniilor economice după cifra de afaceri (top 20 domenii) 

Sursa: date prelucrate din topuri realizate de companii de specialitate 

Analiza domeniilor cu cei mai mulți angajați din întreprinderi arată că predomină aceleași sectoare 

economice ca și în cazul cifrei de afaceri: 

- producția de energie electrică (12.872 angajați); 

- activități de protecție și gardă (2.504 angajați); 

- comerț amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun (2.198 angajați); 

- transporturi rutiere de mărfuri (1.857 angajați); 

- lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (1.534 angajați); 

- fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (932 angajați); 

- activități de testare și analize tehnice (911 angajați); 

- fabricarea altor produse din cauciuc (877 angajați); 

- restaurante (850 angajați); 

- fabricarea armamentului și muniției (820 angajați); 

- colectarea deșeurilor nepericuloase (798 angajați); 

- captarea, tratarea și distribuția apei (643 angajați). 
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Fig. 22 Analiza domeniilor economice după numărul de angajați (top 20 domenii) 

Sursa datelor: date prelucrate din topuri realizate de companii de specialitate 

 

În județul Gorj se remarcă faptul că 43,1% din economia județului se realizează în municipiul reședință de 

județ, care înregistrează 68,3% din numărul de angajați și realizează 71,1% din cifra de afaceri a județului.  

Zonele de concentrare a activității economice includ municipiul Târgu Jiu, care atrage cei mai mulți 

agenți economici 43,13% (9.699), urmat de municipiul Motru (1.107), Rovinari (710), Novaci (555), 

Târgu Cărbunești (550), Bumbești Jiu (519). Restul orașelor și localităților rurale concentrează un număr 

mai mic de 500 de agenți economici. 

Domeniile economice cu cei mai mulți angajați pentru fiecare localitate sunt producția de energie 

electrică și comerțul, activități tehnice și de testări, dar și transporturile rutiere de mărfuri. 
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2.2. Analiza mediului intern  

2.2.1 Predarea si învăţarea   

        Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic, a presupus: 

• preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire 

• preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de 

instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură generală; 

• antrenarea unui număr mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în aplicarea unor strategii 

didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor în funcţie de colectivul de elevi; 

• motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a informaţiei;  

• antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de schimbare, în 

activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev; 

• consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile opţionale pe care 

le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socială a absolvenţilor; 

• abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze dezvoltarea 

creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, stocarea ordonarea informaţiilor 

pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii informaţiei în domeniul vizat de formare; 

• formarea internă a profesorilor  

          Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un anumit sens al schimbării în 

didactica fiecărei discipline. Orientarea modernă a strategiilor didactice permite elevului să exprime 

puncte de vedere proprii, să realizeze un schimb de idei cu ceilalţi, să argumenteze, să pună întrebări cu 

scopul de a înţelege, să coopereze în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de  lucru. Profesorul facilitează 

şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi să explice puncte de vedere în învăţare. Învăţarea are 

loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice, se realizează prin cooperare. 

        De asemenea, elevii au dobândit capacitatea de a se documenta, de a prospecta, de a planifica, de a 

utiliza internetul şi e-mail-ul, au achiziţionat cunoştinţe noi, şi-au format noi deprinderi de a manipula 

materialul informatic sau cel specific domeniilor de activitate, de a analiza şi sintetiza. Şi-au dezvoltat 

deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulat la orele de limbi străine în situaţii concrete de 

comunicare şi şi-au îmbogăţit cunoştinţele în domeniu, au  

deprins modul de lucru în echipă, au devenit mult mai interesaţi, mai motivaţi, mai responsabili.  

 

Puncte tari: 

♦ Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculum–ului şi îşi stabilesc strategiile de predare–învăţare în 

funcţie de standardele de pregătire profesională, de specificul fiecărui colectiv de elevi (atitudini, grad de 

motivare, interese), de rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor. 

♦ A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul învăţării centrate pe elev. 

♦ Profesorii folosesc baza materială în cadrul orelor de curs. 

♦ Prin metodele de evaluare folosite s-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, evitarea unor atitudini 

discriminatorii. 

♦ Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activităţile de învăţare s-a urmărit nu numai 

facilitarea comunicării profesor–elev, ci şi a comunicării elev–elev şi dezvoltarea capacităţii de lucru în 

echipă (aspect atestat de fişele asistenţelor la ore şi de proiectele unităţilor de învăţare). S-au găsit 

modalităţi adecvate de descoperire şi de stimulare a elevilor performanţi. 

♦ La orele de instruire practică şi la cele de specialitate s-au manifestat preocupări de a dezvolta la elevi 

abilităţi practice, spirit economic. 

♦ Oferta de mijloace de învăţământ şi accesorii curriculare este valorificată eficient. 

♦ Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare continuă: susţinere grade didactice, participarea la 

cursuri de formare, participare la simpozioane, etc. 
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Puncte slabe 

• Promovabilitatea  scăzută la examenul de bacalaureat. 

• Există o mare dificultate în realizarea performanţelor şcolare la disciplinele care au alocate un număr mic 

de ore în planul de învăţământ. 

• Curriculum-ul la decizia şcolii nu a reuşit totdeauna să acopere paleta de discipline economice. 

• Nu există o strategie coerentă la nivelul tuturor catedrelor pentru stabilirea lacunelor elevilor şi 

ameliorarea lor. 

• Există încă deficienţe în realizarea notării  

• Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale. 

• Pe baza constatărilor făcute s-au formulat ţintele şi s-au stabilit priorităţile în ceea ce priveşte aceste 

ţinte: 

 Intensificarea pregătirii elevilor la disciplinele de bacalaureat şi mai ales la matematică.  

 Pregătirea ofertelor de discipline opţionale care să acopere o paletă mai largă de profesii căutate 

pe piaţa muncii. 

 Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în învăţare şi formare 

profesională. 

 Monitorizarea şi desfăşurarea cu responsabilitate şi rigoare a programelor de perfecţionare la 

nivelul catedrelor. 

 Dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor. 

 Activitatea profesorului diriginte va fi centrată pe consiliere şi orientare profesională şi pe 

stabilirea dialogului cu familiile elevilor. 

 Creşterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea lor activă în procesul didactic. 

 

 

2.2.2 Materiale si resurse didactice  

 

        Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt alese 

în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei, astfel încât să se faciliteze trecerea de la un 

învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev.  

         Au fost realizate parteneriate cu agenții economici din zonă, agenți care oferă condiții reale de lucru 

şi personal calificat de supraveghere şi instruire. 

Personalul didactic implicat în diversele niveluri de educația s-a restrâns numeric, astfel că față de 

2014, în 2019 erau cu 12,8% mai puține cadre didactice în județul Gorj, tendință manifestată de altfel atât 

la  Învățământ primar Învățământ gimnazial Învățământ secundar ciclul 2 (liceal și profesional) nivel 

regional (cu 10% mai puține cadre didactice în 2019 comparativ cu 2014) cât și la nivel național (scădere 

cu 4% în 2019 față de 2014). La nivelul județului Gorj, în 2019 personalul didactic era în majoritate 

format din femei (77,4%).  
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PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 2021-2022 

 

PENTRU DERULAREA  STAGIILOR PRACTICE 

 

 

NR. 

CRT. 

DOMENIUL DE FORMARE: MECANICĂ 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC 

AUTO 

DOMENIUL DE FORMARE: TURISM ȘI 

ALIMENTAŢIE 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: OSPĂTAR 

(CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE 

ALIMENTAȚIE 

DOMENIUL DE 

FORMARE: TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ: 

BUCĂTAR 

ȘCOALĂ 

PROFESIONALĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

DUAL 

ȘCOALĂ 

PROFESIONALĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL 

1.  
SC ARGO IMPEX 

SRL 

SC ARGO IMPEX 

SRL 

PETROM SC KRY MC EVENTS 

SRL 

SC WILD GROUP SRL 

2.  
PRO AUTO SRL PRO AUTO SRL SC LESTAR IMPEX 

SRL 

SC LESTAR IMPEX SRL  

3.  SC LC AUTO SRL SC LC AUTO SRL SC CARFIN SA SC CARFIN SA  

4.  
SC KRAFT SRL SC KRAFT SRL SC MÎNZUTU MGY 

SRL  

SC TOWERS PUB 12 SRL  

5.  
SC KILOMETRU  0 

SRL 

SC KILOMETRU  0 

SRL 

SC RATIPEST PROD 

SRL 

SC RATIPEST PROD SRL  

6.  
SC MORGIS SRL SC LAZĂR COM SRL SC QSINE AND 

TURISM SRL 

SC QSINE AND TURISM 

SRL 

 

7.  SC PELASERV SRL SC  KARSODOR SRL SC MIKALAND SRL SC DUELMIS PREST SRL  

8.  
SC RAV AUTO 

COLOR SRL 

SC MORGIS SRL SC NIC&SUM SRL SC CRESCENDO SRL  

9.  II  VOICAN MARIUS SC INIDAN SRL SC COOLFAFIN SRL SC WILD GROUP SRL  

10.  
SC  KARSODOR SRL SC NURVIL SRL 

RÂMNICU VÎLCEA 

SC COLGORJ COM 

SRL 

SC MÂNCARE CA 

ODINIOARĂ  SRL 

 

11.  
SC LAZĂR COM SRL  SC MAPRECOM 2013 

SRL 

  

12.    SC CRESCENDO SRL   
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În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a laboratoarelor, 

cabinetelor şi atelierelor şcoală, prin materialele didactice necesare, şi prin echipamentele de instruire să 

fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei instruiri. 

           Ambientul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ a fost îmbunătăţit, iar elevii și profesorii sunt 

responsabilizați în vederea păstrării bunurilor școlii. Este necesară și creşterea gradului de implicare a 

părinţilor în activitatea unității școlare. 

           Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în trei schimburi, în spaţii de învăţământ multiple. 

Pornind de la aceste resurse materiale, școala oferă:  

- bună instruire, specializare şi formare a elevilor realizate de un corp profesoral cu o pregătire 

profesională şi pedagogică deosebită; 

- desfăşurarea activităţilor instructiv-educativ în cabinete şi laboratoare; 

- consiliere şi orientare profesională pentru elevii din anii terminali;  

- accesul elevilor la reţeaua Internet;  

- un portofoliu divers de programe şi activităţi;  

- consiliul de administraţie şi cadrele didactice sunt preocupate de creşterea calităţii procesului instructiv 

educativ şi de modernizarea bazei materiale. 

 

2.2.3 Resurse umane  

 

 

Personal didactic 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr profesori metodişti ISJ Gorj – 13 din care : de cultură generală- 8, de specialitate aria 

curriculară Tehnologii – 5.  

Toate cadrele  didactice sunt calificate.  

 

 

 

 

 

Total cadre didactice si nedidactice: 83 

- Titulare: 34 

- Suplinitori: 12 

- Maiştri instructori:2 

- Plata cu ora+norma parţială: 7 

Personal auxiliar: 11 

Total personal nedidactic: 17 

Gradul didactic Numar cadre didactice 

Doctorat 3 

Gradul I 36 

Gradul II 1 

Definitivat 6 

Debutanti 9 

Total 55 
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ELEVI - ANALIZA STATISTICĂ. INDICI DE PROMOVABILITATE, DE FRECVENŢĂ  ŞI  DE  

DISCIPLINĂ 

 

Situaţia comparativă a elevilor înscrişi 2018-2021 

 

Nr. elevi inscrisi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 

LICEU ZI 322 237 228 197 

LICEU SERAL - - - 26 

SCOALA PROF. 130 197 237 246 

LICEU FR 73 76 64 63 

NIVEL 5- 

SCOALA 

POSTLICEALA 

118 109 104 114 

TOTAL 643 619 633 646 

 

 

CAUZE  PIERDERI  ŞCOLARE 

 Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se angaja  

 Plecarea părinţilor la muncă în străinatate are repercursiuni directe asupra  interesului elevilor faţă 

de şcoală. 

 Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o 

slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. Situaţia 

materială a elevilor este la baza majorităţii transferurilor elevilor, aceştia alegând  licee din 

apropierea domiciliului. 

 Un număr mare de elevi care nu au frecventat cursurile la învăţământul obligatoriu (la clasele a IX-

a şi a X-a). Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al 

celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală poate reprezenta de asemenea o 

ameninţare. 

 Elevi exmatriculaţi datorită numărului mare de absenţe nemotivate Efectul acestor factori 

economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat până la abandonul şcolar. 

 

Tabel 5 FRECVENŢA ELEVILOR  -  TOTAL ABSENTE ANNUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total  absenţe Absenţe  nemotivate 

TOTAL 

2016-2017 
43748 25092 

TOTAL 

2017-2018 
41962 24462 

TOTAL 

2018-2019 

 

35669 
14923 

 

TOTAL 

2019-2020 

 

15776 

 

3399 

TOTAL 

2020-2021 
53226 42041 
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Nr absenţe nemotivate/elev:  61,1  absenţe/elev- 2016-2017 

Nr absenţe nemotivate/elev:  59,52  absenţe/elev- 2017-2018 

Nr absenţe nemotivate/elev:  56.44  absenţe/elev- 2018-2019 

Nr absenţe nemotivate/elev:  25.74absenţe/elev- 2019-2020 

Nr absenţe nemotivate/elev: 66,41  absenţe/elev- 2020-2021 

 

Cauze ale absenteismului: 

- situaţia materială precară  

- mulţi elevi navetişti 

- situaţii de abandon şcola,  ceea ce duce la creşterea numărului total de absenţe  

- colaborarea defectuoasă cu anumiţi părinţi 

- mulţi părinţi plecaţi la muncă în străinătate, un număr mare de familii dezmembrate sau cu 

venit lunar foarte mic 

- lipsa de supraveghere a familiei 

 - lipsa motivaţiei interne pentru a învăţa, etc.  

 

Tabel 6 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATOR 

 

PROMOVABI

LITATE 

2016-2017 

PROMOVABI

LITATE 

2017-2018 

PROMOVABI

LITATE 

2018-2019 

PROMOVABI

LITATE 

2019-2020 

PROMOVABI

LITATE 

2020-2021 

EXAMEN DE 

CERTIFICARE 

PROFESIONALA 

NIVEL III 

100% 100% 100% 100% 100% 

EXAMEN DE 

CERTIFICARE 

PROFESIONALA 

NIVEL IV 

100% 100% 100% 100% 100% 

EXAMEN DE 

CERTIFICARE 

PROFESIONALA 

NIVEL V 

100% 100% 100% 100% 100% 

BACALAUREAT 

Elevi seria 

anterioară+ 

curentă 

40% 47% 39,85% 34% 21% 

BACALAUREAT 

Elevi seria  

curentă 

21 %    33%      20%   22% 21% 
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Tabel 7  Tabel centralizator - Promovabilitatea elevilor in anul şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

crt 

Forma de învãţãmânt Nr. total elevi înscrişi 

început an 

Procent 

Promovabilitate 

(%) 

1 Liceu Zi 448 91 

2 Liceu  FR  

(ruta directa ) 

86 70 

3 Liceu seral 35 86 

4 Nivel V  

avansat 

170 82 

 Total  739 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 Tabel centralizator - Promovabilitatea elevilor in anul şcolar 2017-2018 

 

Nr. 

crt 

Forma de învãţãmânt Nr. total elevi înscrişi 

început an 

Procent 

Promovabilitate 

(%) 

1 Liceu Zi 475 91 

2 Liceu  FR  

(ruta directa ) 

102 70 

3 Nivel V avansat 151 82 

 Total  728 86 
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Tabel 9 Promovabilitatea elevilor in anul şcolar 2018-2019 

 

N

r. 

cr

t 

Forma de 

învăţământ 

Nr. 

total 

elevi 

înscrişi 

începu

t an 

Nr. 

elevi 

transfe

raţi 

Nr. 

elevi 

existe

nţi 

Nr. 

elevi 

promo

vaţi 

Retr

aşi 

Corig

enţi  

SN Rep

e-

tenţ

i 

Ve

ni-

ţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricu

laţi 

Note 

la 

purt

are 

sub 7 

Procent 

promovab

ilitate 

[%] 

1 Liceu Zi 256 51 271 263    8 9 9  96 

2 Scoala 

profesional

ă 

196 5 128 119    9 3    

2 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

73  78 57    21 5   73 

3 Nivel V  

avansat 

118  96 87 6   9  16  91 

 Total  643 56 573 526 6   47 17 25  92 
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Tabel 10 - Promovabilitatea elevilor in anul şcolar 2019-2020 

 

 

Nr. 

crt 

Forma de 

învăţămân

t 

Nr. 

total 

elevi 

înscrişi 

începu

t an 

Nr. 

elevi 

transfe

raţi 

Nr. 

elevi 

existe

nţi 

Nr. 

elevi 

promo

vaţi 

Retr

aşi 

Corige

nţi  

S

N 

Re

pet

enţ

i 

Ven

iţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricu

laţi 

Note 

la 

purt

are 

sub 7 

Procent 

promovab

ilitate 

[%] 

1 Liceu Zi 237 32 209 208 1   1 5 10 13 99 

2 Scoala 

Profesiona

lă 

197  191 182    9 4  7 95 

3 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

76 1 86 65    21 11  21 76 

4 Nivel V  

avansat 

109  76 74 16   2  17 17 97 

 Total  619 33 562 529 17   33 20 27 58 94 
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Tabel 11 - Promovabilitatea elevilor în anul şcolar 2020-2021 

 

Nr. 

crt 

Forma de 

învăţămân

t 

Nr. 

total 

elevi 

înscrişi 

începu

t an 

Nr. 

elevi 

transfe

raţi 

Nr. 

elevi 

existe

nţi 

Nr. 

elevi 

promo

vaţi 

Retr

aşi 

Corige

nţi  

SN Re

pet

enţ

i 

Ven

iţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricu

laţi 

Note 

la 

purt

are 

sub 7 

Procent 

promovab

ilitate 

[%] 

1 Liceu Zi 228 7 223 212    11 2  15 94 

2 Şcoala 

Profesiona

lă 

237 2 238 222    16 3  24  

3 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

64 1 65 36    29 2  3 55 

4 Nivel V  

avansat 

104 4 98 94 2   4   4 96 

 Total  633 14 624 564 2   60 7  46 90 
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2.2.4 Resurse materiale și financiare  

 

        Şcoala acoperă o suprafaţă construită de: 855 m
2
 cladire scoala, 810 m

2
 camin elevi, 684 m

2
 cantina, 

640 m
2
 sala de sport, 370 m

2
spalatorie + centrala, 656 m

2
 ateliere scoala, 84 m

2
 magazie materiale, 142 

m
2
 magazie, 200 m

2
 bordei de alimente, 565 mliniari imprejmuire. Suprafata totala aferenta institutiei 

este de 22366 m
2
. Scoala este sub forma unui minicampus ce include 7 corpuri de clădire. Preocuparea 

continuă a colectivului didactic şi a echipelor manageriale a fost constituirea unei baze didactico-

materiale temeinice, necesară noilor specializări incluse în planul de învăţământ.  

Baza materială: Preocuparea continuă a colectivului didactic şi a echipelor manageriale a fost 

constituirea unei baze didactico-materiale temeinice, necesară noilor specializări incluse în planul de 

învăţământ.  

 

 9 săli de clasă 

 

 17 cabinete, după cum urmează: 

 Limbi moderne  - sală de clasă 

 Biologie - sală de clasă 

 Geografie - sală de clasă 

 Istorie - sală de clasă 

 Protecţia mediului- sală de clasă 

 Mecanica- sală de clasă 

 Cabinet Asigurarea Calităţii 

 Cabinet consiliere 

 Cabinet Multimedia  

 Cabinet programe si proiecte 

 Cabinet SSM  

 Cabinet proiecte (club) 

 Cabinet legislaţie rutieră- sală de clasă 

 Cabinet Turism şi alimentaţie - 2-  unul este și sală de clasă 

 Cabinet Sănătate şi Asistenţă Pedagogică 
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 9 laboratoare,  după cum urmează: 

  3 laboratoare Informatică  

  Fizică 

  Chimie 

  Electrotehnică- sală de clasă  

  Mecatronică 

  Telecomunicaţii 

  Electronică automatizări 

 

 Sală şi teren de sport   

 Cantină 

 Internat 

 Bibliotecă 

 Sală de şedinţe 

 Cabinet medical 

 Muzeu 

 Cabinet consiliere 

 Spălătorie/Centrală termică 

 5 ateliere,  după cum urmează: 

 Atelier electric  

 Atelier prelucrări prin aşchiere  

 Mecanic 

 Mecanic auto 

 Sudor  

 

Bugetul anual s-a proiectat  pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de 

activitate: catedre didactice şi serviciile din şcoală (administrativ, contabilitate, secretariat, 

bibliotecă). În funcţie de nevoile identificate pe parcurs şi de cerinţele legate de finanţarea pe elev 

şi colaborarea cu Primăria Tg-Jiu, bugetul pentru anul 2022 a fost aprobat în Consiliul de 

Administraţie şi transmis Primăriei Tg-Jiu şi ISJ Gorj. În funcţie de nevoile identificate pe parcurs 

şi de cerinţele legate de colaborarea cu Primăria Tg-Jiu, bugetul a fost revizuit. Toate modificările 

de buget au fost aprobate în Consiliul de Administraţie.  

 

2.2.5 Consilierea şi orientarea şcolară  

 

Şcoala dispune de un grup de profesori care desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare 

profesională atât în cadrul orelor de dirigenţie, prin discuţii individuale, chestionare, teste psihologice şi 

de aptitudini. 

  Participarea la interviuri de consiliere individuală sau pe grupe de interes 

 Completarea unor fişe de autocunoaştere, chestionare pentru formarea unei imagini realiste despre sine 

şi identificarea propriilor competenţe, deprinderi şi domenii de interes. 

 Simularea unor interviuri de angajare, redactarea unor scrisori de intenţie şi CV-uri pentru dezvoltarea 

abilităţii de comunicare, prezentarea personală, identificarea barierelor şi găsirea soluţiilor 

 Vizite la diferite locuri de muncă, întâlniri cu specialişti din diferite domenii, activităţi de informare - 

educare a părinţilor pentru conştientizarea faptului că primează atitudinea elevului în alegerea carierei, 

îndrumarea elevilor pentru a-şi construi un model. 

 Realizarea unor activităţi educative cu participarea unor foşti elevi ai şcolii, dar şi cu  

participarea părinţilor 
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       Activitatea de consiliere se adresează nu numai elevilor, dar şi părinţilor acestora, în cadrul  

şedinţelor de consultaţii desfăşurate în cabinetul de orientare şi consiliere al şcolii. 

       Ofertele de formare ale universităţilor sunt promovate fie prin invitarea unor reprezentanţi ai  

acestor instituţii, fie prin vizite.  

 

Puncte tari: 

 Existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat corespunzător 

- Platformă educațională pentru consiliere online în parteneriat cu firma COGNITROM CLUJ 

NAPOCA 

 Diriginţii în colaborare cu psihologul şcolii derulează o activitate constantă în informarea  

consilierea şi orientarea şcolară; 

 Informaţiile, recomandările şi consilierea pentru continuarea studiilor sunt eficiente în îndrumarea 

majorităţii elevilor  

 Realizarea unor activităţi de informare şi consiliere în parteneriat cu Universitatea ,, Constantin 

Brâncuşi” din Tg-Jiu şi  AJOFM Gorj. 

 

 

Puncte slabe: 

 Colaborarea deficitară cu unii părinţi în efortul de a conştientiza elevii asupra necesităţii continuării 

studiilor şi a alegerii unei cariere potrivite cu aptitudinile individuale. 

 Implicarea redusă a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare profesională a 

absolvenţilor liceului. 

 

2.2.6 Calificări si curriculum  

 

Curriculum-ul desemnează, în general, ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de 

învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. În sens restrâns, cuprinde ansamblul acelor 

documente şcolare în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi 

experienţele pe care şcoala le oferă elevului (curriculum formal sau oficial). Curriculumul Naţional 

cuprinde planurile cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII/XIII, programele şcolare, ghidurile, normele 

metodologice şi materialele suport şi manualele alternative.  

Curriculum nucleu este completat de Curriculum in Dezvoltare Locală(C.D.L.) si Curriculum la 

Decizia Şcolii (C.D.Ş.).Planurile cadru optimizează bugetul de timp, cuprind activităţi comune tuturor 

elevilor pentru asigurarea egalităţii de şanse a acestora; prevede apoi  

diferenţierea parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile, aptitudinile elevilor. Pentru învăţământul 

liceal planurile cadru sunt concepute diferenţiat în funcţie de filiere (teoretică, tehnologică, vocaţională).  

Programele şcolare pentru Trunchiul Comun sunt elaborate de M.E.N. şi sunt respectate de cadrele 

didactice, fiind analizate în prima şedinţă a comisiilor metodice a anului şcolar. Manualele existente în 

liceu reflectă criteriul selecţiei (din oferta de manuale  şcolare sunt selectate titlurile de către profesori şi 

este realizată apoi comanda la nivelul şcolii). Sunt folosite manuale ale mai multor edituri, alese în funcție 

de criterii bine definite. 

Activitatea didactică este susţinută şi de materiale auxiliare: planşe didactice, hărţi, atlase, 

computere, material de laborator, platformă educațională. 
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Nivel de 

învăţământ 
Filieră Profil/Domeniu 

Specializare/ 

Calificare profesională 

Formă 

de 

învăţământ 

Durată 

Autorizat/Acreditat 

prin efectul legii/ 

ordin de ministru 

 

3 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PROFESIONAL 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC/ MECANICĂ MECANIC AUTO ZI 3 ANI 

OMEN 4406/ 

04.07.2019 

acreditare 

3 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PROFESIONAL 

TEHNOLOGICĂ 
SERVICII/ TURISM ŞI 

ALIMENTAȚIE 

OSPĂTAR 

(CHELNER) 

VÂNZĂTOR ÎN 

UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE 

ZI 3 ANI 

OMEN 4406/ 

04.07.2019 

acreditare 

4 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL 

TEHNOLOGICĂ 

RESURSE NATURALE/ 

RESURSE NATURALE 

ŞI PROTECȚIA 

MEDIULUI,  

TEHNICIAN 

ECOLOG ȘI 

PROTECŢIA 

CALITĂȚII 

MEDIULUI 

ZI 4 ANI 

OMECTS 

5770/2006 

acreditare 

4 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL 

TEHNOLOGICĂ 
TEHNIC/ELECTRONIC

Ă AUTOMATIZĂRI  

TEHNICIAN ÎN 

AUTOMATIZĂRI 
ZI 4 ANI 

OMECTS 

5770/2006 

acreditare 

4 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL 

TEHNOLOGICĂ 
TEHNIC/ELECTRONIC

Ă AUTOMATIZĂRI 

TEHNICIAN DE 

TELECOMUNICAŢII 
ZI 4 ANI 

OMECTS 

5770/2006 

acreditare 

4 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC/ELECTRIC 

TEHNICIAN 

ELECTRICIAN 

ELECTRONIST 

AUTO 

ZI 4 ANI 

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI 

ARACIP 

4/20.06.2018 

autorizare 

4 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL 

TEORETICĂ UMANIST FILOLOGIE FR 5 ANI 

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI 

ARACIP 

4/20.06.2018 

autorizare 

4 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL 

TEORETICĂ REAL 
ŞTIINŢE ALE 

NATURII 
ZI 4 ANI 

OMECTS 

5915/23.12.2010 

autorizare 
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5 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

POSTLICEAL 

- 
INFORMATICĂ  

 

TEHNICIAN 

ECHIPAMENTE 

PERIFERICE ŞI 

BIROTICĂ  

ZI 
1,5 

ANI 

OMECS 5198/ 

11.09.2015 

acreditare 

5 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

POSTLICEAL 

- 

SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENȚĂ 

PEDAGOGICĂ  

ASISTENT 

MEDICAL DE 

FARMACIE 

ZI 3 ANI 

OMECS 

5175/10.09.2015 

autorizare 

5 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

POSTLICEAL 

- 

SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENȚĂ 

PEDAGOGICĂ  

ASISTENT 

MEDICAL DE 

FARMACIE 

ZI 3 ANI 

OME 

5076/26.08.2021 

acreditare 
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2.2.6.2 Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi curriculumul la decizia şcolii (CDS) 

 

         S-a adaptat oferta de curriculum la decizia şcolii (CDL) la necesităţile comunităţii locale şi a 

direcţiilor de dezvoltare  economică din regiune. CDL-ul a avut un caracter stimulativ si specific 

comunitar. Pentru anul şcolar 2021-2022 s-a îmbunăţăţit  CDL/CDS. 

 

 

OFERTA CURRICULARĂ - CDL- 2021-2022 

 

Nr. 

crt 
Titlul CDL-ului Domeniul de pregătire Clasa 

1. 

Tipuri de ecosisteme naturale şi antropizate în judeţul 

Gorj 

 

Protecția mediului 

/Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului 

(învățământ liceal zi) 

IX 

2. Pregătire de bază în domeniul electronică - automatizări 

ElectronicăAutomatizări/ 

Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământ liceal zi) 

IX 

3. Profesionişti pe piaţa muncii 

Protecţia 

mediului/Tehnician ecolog 

și protecția calității 

mediului(învățământ liceal 

zi) 

X 

4. Stagiul de pregătire practică în domeniul electric 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist 

auto(învățământ liceal zi) 

X 

5. Evaluarea ecosistemelor în județul Gorj 

Protecția 

mediului/Tehnician ecolog 

și protecția calității 

mediului(învățământ liceal 

zi) 

XI 

6. Motoare electrice asincrone trifazate 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist auto 

(învățământ liceal zi) 

XI 

7. Studiul mărimilor electrice în c.c. și c.a. 

Electronică Automatizări/ 

Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământ liceal) 

XI 

8. Evaluarea ecosistemelor în județul Gorj 

Protecția 

mediului/Tehnician ecolog 

și protecția calității 

mediului(învățământ liceal 

zi) 

XII 

9. Acționări cu motoare electrice asincrone trifazate 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist auto 

(învățământ liceal zi) 

XII 
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10. Circuite logice combinaționale 

ElectronicăAutomatizări/ 

Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământ liceal zi) 

XII 

11. Prelucrări mecanice specific domeniului auto 
Mecanică/ Mecanic auto 

(școală profesională 3 ani) 
IX 

12. Lucrări de pregătire practică în lăcătușerie generală 

Mecanică/ Tinichigiu 

vopsitor auto(școală 

profesională 3 ani) 

IX 

 

13. 

 

Stagiul de practică pentru turism și alimentație 

Turism Alimentație/ 

Ospătar (chelner) vînzător 

în unități de 

alimentație/Bucătar (școală 

profesională 3 ani) 

IX 

 

14. 
Mecanica automobilelor 

Mecanică/ mecanic auto 

(școală profesională 3 ani 

dual) 

X 

15. Exploatarea și întreținerea automobilelor 
Mecanică/ mecanic auto 

(școală profesională 3 ani ) 
X 

 

16. 
Asigurarea calității pentru servirea în restaurație 

Turism Alimentație/ 

Ospătar (chelner) vînzător 

în unități de alimentație 

(școală profesională 3 ani 

dual) 

X 

 

17. 
Aplicații de bază în mecanică auto 

Mecanică/ mecanic auto 

(școală profesională 3 ani 

dual) 

XI 

18. Aplicații practice în mecanică auto 
Mecanică/ mecanic auto 

(școală profesională 3 ani) 
XI 

 

19. 
Arta servirii în restaurație 

Turism Alimentație/ 

Ospătar (chelner) vînzător 

în unități de alimentație 

(școală profesională 3 ani) 

XI 
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OFERTA CURRICULARĂ - CDS- 2021-2022 

 

 CATEDRA  DE  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

1. OPȚIONAL DE APROFUNDARE - clasa a XII a  

2. OPȚIONAL DE APROFUNDARE- clasa a XI, XII, XIII FR 

3. TIPURI DE TEXTE- clasa a XI, XII, XIII FR  

4. EPOCI ȘI IDEOLOGII LITERARE ÎN CONTEXT EROPEAN- clasa a XII a FR 

5. HERMENAUTICĂ ȘI LITERATURĂ- clasa a XI a FR 

 

 CATEDRA  DE  LIMBI MODERNE 

 

6. COMPETENCES COMMUNICATIVE - clasa a XI, XII, XIII FR 

7. ENTRAÎNE-TOI  POUR LE BAC - clasa a  XII ZI 

8. CREATIVE WRITING - clasa a XI, XII, XIII FR 

9. COMPETENCES DE COMMUNICATION - clasa XI, XII, XIII FR 

10. IMPROVING COMMUNICATION SKILLS-  clasa a XI, XII, XIII FR 

 

 ARIA CURRICULARĂ  ȘTIINȚE 

 

11. TRĂIM CU RADIAŢII -  clasa a XII, XIII FR 

12. ELECTRICITATEA ÎN VIAŢA OMULUI MODERN - clasa a XI FR 

13.  ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ -  clasa a XII a ZI, clasa a XII, XIII FR 

14. CHIMIA DE LA H LA Z-  clasa a XI, XII, XIII FR 

15. ŞTIINŢELE NATURII ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI - clasa a XI, XII, XIII FR 

 

 CATEDRA  DE  MATEMATICĂ 

 

1. ISTORIA MATEMATICII- clasa XII ZI 

2. MATEMATICĂ APROFUNDARE- clasa a XII a ZI 

3. COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ- clasa a XII-ZI 

4. COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ- clasa a XII-ZI 

5. MATEMATICA ÎN JURUL NOSTRU- clasa a XI, XII, XIII FR 

 

 ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

6.  MANAGEMENTUL CARIEREI- clasa a XII a ZI, XII, XIII FR 

7.  PROBLEME DE GEOPOLITICĂ CONTEMPORANĂ- clasa XI, XII, XIII FR 

8.  ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA- clasa a XII a ZI 

9.  DOGMATICĂ - clasa a XII a zi, XI, XII, XIII FR 

 

 ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

1. APLICAŢIILE NOTEPAD, PAINT, CALCULATOR ALE SISTEMULUI DE OPERARE 

WINDOWS – clasa a XI, XII, XIII FR 

2. PRELUCRĂRI MULTIMEDIA -  clasa a XIII FR 

3. INFORMARE ŞI TEHNOREDACTARE  AVANSATĂ- clasa a XI, XII, XIII FR. 
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2.2.7. Analiza SWOT  

 

ANALIZA SWOT- pentru perioada 2016-2021. A fost realizată prin studierea documentelor școlii, și 

prin analizarea opiniilor colegilor exprimate într-un chestionar google-forms aplicat în octombrie 2021. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Ofertă educaţională coerentă, CDS, CDL generos și 

relevant, manuale şi auxiliare corespunzătoare. 

Diversitatea specializărilor/formelor/nivelurilor de 

învățământ( profesional, liceu zi/fr/seral/ postliceal, 

asigurarea unui parcurs complet de formare. 

Specializări noi introduce în ofertă, la nivel 3,4,5 

Corp profesoral elevat, cu expertiză științifică și 

experiență pedagogică, preocupat pentru perfecționare 

continua la nivel national și internațional, care 

promovează dobândirea unei baze intelectuale solide, o 

stăpânire a tehnicii și practicii- learning by doing, 

dezvoltarea de procese creative în acord cu nevoile 

formabilului, Preocupare constantă pentru devenirea 

profesională a elevilor noștri. 

Programe de mentorat în parteneriat cu UCB 

Metodiști, membrii în corpul de experți, formatori 

Personal auxiliar și nedidactic profesionist. 

Management democratic, cu viziune spre progres, 

diversitate, egalitate de șanse 

Menținerea constantă a numărului total de elevi deși a 

existat o scădere demografică masivă (peste 70% sunt 

cuprnși în clase de liceu zi/ școala profesională) 

Cel mai mare număr de clase/elevi în învățământul dual 

din SV Oltenia 4 cu … elevi care primesc burse de 200 

lei/lună, alte facilități/stimulente. 

Număr foarte mare de agenți economici parteneri, Toată 

instruirea practică s-a derulat la agenți, chiar în 

pandemie toți copiii au/au avut contract. 

Stagii de practică internațională pentru elevi. 

Număr mare de absolvenți angajați în domeniu 

(mecanică, turism, farmacie) 

Program de pregătire suplimentară pentru recuperare, 

consiliere și orientare școlară și profesională(Rose), 

premierea elevilor performanți;   

Locatie usor accesibilă, spațiu generos 

Pe ansamblu bază materială modernă care asigură 

formare de calitate și confort în mediul școlar, 

preocupare  permanentă pentru dezvoltarea acesteia. 

Infrastructură adecvată predării online și integrării 

mijloacelor IT în educație, conexiune Internet 

Buget judicios întocmit, resurse extrabugetare din 

închirieri spații, microproducție, realizarea de lucrări cu 

Rezultate modeste la examenul de 

bacalaureat 

Lipsa motivației pentru învățare la mulți 

elevi 

Număr mare de absențe/abandon școlar  

Număr mic de medii generale peste 9. 

Carențe în comunicarea cu elevul, 

conservatorism în utilizarea metodelor 

moderne din partea unor cadre didactice. 

Dezinteresul unor profesori pentru 

dezvoltarea școlii și pentru propria lor 

pregătire. 

Indisponibilitatea unor cadre didactice 

pentru implicarea în activităţile şcolii 

Formalism în realizarea unor activități, 

absența responsabilității  

Nu se folosesc întotdeauna stimulente 

pozitive 

Nu întotdeauna se insistă pe latura 

aplicativă a competenţelor dezvoltate 

Diferențierea învățării; insuficienta adaptare 

a curriculum-ului la particularităţile unor 

categorii special de elevi; 

Includerea în proiectare a unui număr redus 

de elemente interdisciplinare și 

transdisciplinare; 

Ora de dirigenție nu este foarte bine 

exploatată Evaluarea nu este întotdeauna 

fidelă cu 

evoluţia şcolară a elevilor 

Indicatori de performanță insuficienți 

Traseu uneori ineficient al informaţiei 

Lipsa unui feed-back eficient şi rapid în 

unele situaţii 

Neutilizarea la maxim a resurselor 

umane/materiale 

Baza materială necesită îmbunătățiri: sala de 

sport și terenul, căminul internat- reabilitare 

termică, amenajare etaj 3, mobilier școlar. 

Anumite material didactice, aparatură, 

ustensile sunt depășite și necesită înlocuire. 
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personalul propriu (amenajare spații, gard, 

recondiționare mobilier, întreținere mașini, etc)  

Școala de șoferi (2 mașini proprii), dotare adecvată. 

Baze de date informatizate, platformă online pentru 

consiliere 

Acces gratuit al elevilor și profesorilor la resursele școlii 

Activtăți extracurriculare- programe inovative și 

creative 

Stabilirea de bune relații de comunicare cu alte școli și 

instituții la nivel local, național și internațional 

Derularea de proiecte internaționale si naționale-

Erasmus+, Rose, programe de prevenire a abandonului 

și comportamentelor nocive, pregătire sanitară, SU. 

4 titluri de Școală Europeană consecutive 

Etos puternic al instituției, ECHIPĂ 

 

 

- 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia 

asupra procesului de formare și dezvoltare a  

competentelor cheie. 

Domenii de formare în creștere la nivel regional: 

serviciile, mecanica, domeniul medical. 

Calificările din ofertă sunt atractive în comunitate. 

Ofertă bogată de formare la CCD, universități. 

Descentralzarea educației și creșterea gradului de 

autonomie în educație și gestionarea fondurilor. 

Posibilitatea de a schimba mentalitatea profesorilor și 

părinților în interesul elevului. 

Oportunitatea de colaborare cu Primăria și Consiliul 

local pentru proiecte de investiții.  

Deschiderea agenților economici locali pentru 

colaborare și susținere financiară a elevilor. 

Infrastructura online  

Existența Asociației de Părinți 

Posibilitatea de a accesa fonduri europene, naționale 

nerambursabile pentru derulare proiecte. 

Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale: Bani de 

liceu, Euro 200,  

Bursa profesională 

Cooperarea cu şcoli din ţările Uniunii Europene prin 

parteneriate bilaterale şi multilaterale. 

Parteneriate cu comunitatea locală, firme, O.N.G; 

Pandemia COVID-19/ lockdown 

Resurse financiare insuficiente, fonduri mici 

pentru dezvoltare și formare profesională. 

Închiderea/reducerea activității unor agenți 

economici parteneri. 

Motivarea scăzută a profesorilor 

Repartizarea computerizată a absolvenților 

după medie, fără nicio legătură cu abilitățile 

lor 

Medii de admitere mici ale elevilor   

Transferul masiv după clasa a IX-a. 

Un număr mare de clase de liceu teoretic în 

zonă și atractivitatea tot mai mare a acestora. 

Schimbările prea dese la conducerea școlii 

Situația materială precară a multor familii, 

lipsa de comunicare cu școala, diminuarea 

interesului/capacităţii familiei de asusţine 

pregătirea şcolară a copiilor,  

Scăderea demografică rapidă a populației 

școlare. 

Lipsa de respect pentru meseria de profesor. 

Instabilitatea legislativă și a curricumului 

Scăderea numărului de ore de consiliere și 

CDȘ 

Neconcordanţa între cerinţe examene/școală 

Insuficienta acțiunia eleviCES/risc de 

abandon  

Lipsa dispozitivelor/conexiunii online la 

domiciliul elevilor 
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2.2.8 Analiza nevoilor educaționale în contextul politic, economic, social, tehnologic și ecologic 

(analiza PESTE) - pentru perioada 2016-2021  

 

2.2.8.1.Context politic 

 

Legislaţia în vigoare, apariţia Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi documentele legislative 

europene menţionate anterior au creat premisele unei noi abordări în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale continue prin dezvoltarea mai ales aprogramelor europene, contribuind astfella îmbunătăţirea 

cooperării la nivel European.  

Obiectivul strategic stabilit pentru Uniunea Europeană în cadrul Consiliului European de la 

Lisabona din martie 2000 (1) „de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe 

cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai 

mare coeziune socială”, precum şi mandatul specific încredinţat de către Consiliul European miniştrilor 

educaţiei, „de a se angaja într-un proces de reflecţie generală privind obiectivele concrete ale sistemelor 

educaţionale, punând accent pe preocupările şi priorităţile comune şi cu respectarea diversităţii naţionale”.  

Procesul de la Copenhaga, ale cărui priorităţi strategice pentru următorul deceniu au fost 

revizuite în cadrul reuniunii ministeriale de la Bruges din decembrie 2010, evidenţiază faptul că educaţia 

şi formarea profesională (EFP) au un rol-cheie în sprijinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin 

asigurarea unor competenţe şi aptitudini relevante şi de înaltă calitate.  

Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului şcolar 

timpuriu, creşterea numărului de absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi participarea adulţilor la 

formare pe parcursul întregii vieţi. 

 

2.2.8.2.Context economic 

 

Şcoalatrebuie să îşi definească punctele forte,avantajele comparative,în dialog strâns cu 

partenerii sociali. Şcoala trebuie să găsească noi soluţii pentru oferta educaţională, trebuie să dezvolte mai 

mult cooperarea instituţională cu agenţii economici şi să investească mai mult în promovarea ofertei 

educaţionale. 

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul 

unităţii de învăţământ, maiales în contextul descentralizării şi finanţării activităţii educaţionale per 

elev.Creşterea numărului protocoalelor de colaborare între unitatea şcolară şi agenţii economici din 

anumite domenii de activitatereprezintă o prioritate pentru conducerea unităţii de învăţământ, în 

perspectiva descentralizării financiare şi a nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educaţională la 

raportul real cerere şi ofertă pe piaţa muncii. 

 

2.2.8.3.Context social 

 

Din punct de vedere social, cea mai importantă problemă e absenteismul temporar al elevilor. 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica 

educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare 

socială.Existenţa unor elevi care provin din familii cu probleme financiare majore, ca şi difuzarea în mass 

–media a unor programe neadecvate, generatoare de delincvenţă şi părăsire timpurie a sistemului de 

învăţământ a elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se 

asupra contracarării efectelor negative mai sus menţionate. 
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2.2.8.4. Context tehnologic 

 

Se remarcă utilizarea tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii, un număr 

tot mai mare de laboratoarefuncţionale, cu dotare modernă, necesare tuturor disciplinelor.  

Dezvoltarea personală a cadrelor didactice pentru utilizarea acestor echipamente şi soft-uri s-a 

realizat şi se realizează prin intermediul programelor şi proiectelor derulate atât la nivel naţional, cât şi la 

nivel judeţean.Sprijinul acordat iniţiativelor unităţii 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. Extrem de 

oportune şi necesare sunt, în perspectiva asigurării calităţii învăţământului şi a oferirii de şanse egale în 

dezvoltare tuturor elevilor, măsurile M.E.N.C.Ş. privind dotarea unităţii de învăţământ cu fonduri pentru 

laboratoare şi biblioteca şcolară. 

 

2.2.8..5. Context ecologic 

 

Tranziţia către o economie ecologică este o tendinţă uriaşă, care afectează necesarul de 

competenţe în ceea ce priveşte numeroase locuri de muncă şi sectoare diferite. Multe dintre competenţele 

necesare pot fi găsite în profesii existente. În mod concret, piaţa forţei de muncă necesită un echilibru între 

dezvoltarea competenţelor generice în materie de ecologie (de exemplu, reducerea deşeurilor, 

îmbunătăţirea eficienţei energetice) şi competenţele specifice. La fel cum competenţele în ceea ce priveşte 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor sunt în prezent esenţiale pentru toate persoanele, competenţele în 

materie de ecologie vor fi importante pentru aproape fiecare loc de muncă în viitor. 

În acest context, educaţia ecologică va deveni o prioritate educaţională, fiind generatoare de 

comportamente dezirabile, menite să orienteze acţiunile şcolii şi a comunităţii spre a proteja şi gestiona 

raţional resursele naturale 

 

 

2.2.9. Analiza de produse 

. 

Nr. 

crt. 

Domeniul/ 

specializare 

Argumente Strategii 

  

 

Științe ale 

naturii 

„STAR” 

- acoperă o piaţă în plină 

dezvoltare în perspectiva integrării 

europene, ținând cont de solicitările pentru 

domeniile medical, farmaceutic ( sursa -

PLAI); 

- concurență puternică cu liceele teoretice 

(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea în 

clasa a - IX – a, media de admitere); 

- solicitarea din partea elevilor este mare 

(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea în 

clasa a - IX – a, media de admitere). 

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing  pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit.  

- menţinerea produsului 

pentru atragerea unor elevi cu 

o pregătire iniţială bună 

2  

 

Protecţia 

mediului 

„STAR” 

- acoperă o piaţă nouă, în plină 

dezvoltare în perspectiva integrării 

europene ( sursa -PLAI); 

- existenţa în şcoală a personalului didactic 

titular calificat(sursa –fişa de încadrare); 

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit.  
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- există în zonă concurenţa altor şcoli 

(sursa-anexe PRAI); 

- solicitarea din partea elevilor este mare 

(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea în 

clasa a - IX – a, mediile de admitere). 

- menţinerea produsului 

pentru atragerea unor elevi cu 

o pregătire iniţială bună 

  

 

 

Electronică 

Automatizări 

„STAR” 

 

- sector de activitate aflat în stagnare în 

zonă (sursa -PLAI); 

- există în zonă concurenţa altor şcoli 

(sursa-anexe PRAI); 

- existenţa în şcoală a personalului didactic 

titular calificat în domeniul 

Electrotehnic si electronic (sursa –fişa de 

încadrare). 

- înscrierile sunt în descreștere, deși a 

existat o activitate de promovare intensă 

(sursa opţiunile elevilor la înscrierea în 

clasa a -IX- a, mediile de admitere) 

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit; 

- menţinerea produsului 

pentru atragerea unor elevi cu 

o pregătire iniţială bună, dar 

cu reducerea numărului de 

clase în planul de școlarizare. 

  

 

 

Electromecan

ică 

„STAR” 

 

- sector de activitate aflat în creștere în 

zonă (sursa -PLAI) 

- există în zonă concurenţa altor şcoli 

(sursa-anexe PRAI); 

- existenţa în şcoală a personalului didactic 

titular calificat (sursa –fişa de încadrare); 

- domeniu tampon mecanică-

electromecanică, în ceea ce privește 

încadrarea personalului(sursa –fişa de 

încadrare); 

- mai atractiv pentru elevi față de domeniul 

mecanică, înscrierile sunt relativ constante 

(sursa opţiunile elevilor la înscrierea în 

clasa a -IX- a, mediile de admitere); 

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit; 

- menţinerea produsului 

pentru atragerea unor elevi cu 

o pregătire iniţială bună. 

  

 

Turism și 

alimentație 

„CASH  

COW” 

(Școala 

profesională) 

- sector de activitate aflat în creștere în 

zonă (sursa -PLAI) 

- existenţa în şcoală a personalului didactic 

titular calificat (sursa –fişa de încadrare); 

- atractiv pentru elevi pe segmentul de 

școală postliceală (sursa-opțiunile elevilor 

la înscriere);  

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit; 

- intensificarea colaborării cu 

angajatorii din domeniu în 

vederea inserției pe piața 

muncii. 

 

 

 

  

 

 

Sănătate și 

asistență 

- sector de activitate aflat în creștere în 

zonă (sursa -PLAI) 

- atractiv pentru elevi pe segmentul de 

școală postliceală, chiar dacă nu există 

finanțare de la buget (sursa-opțiunile 

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit; 
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pedagogică 

„CASH  

COW” 

(Școala 

postliceală) 

elevilor la înscriere);  - intensificarea colaborării cu 

angajatorii din sectorul 

farmaceutic în vederea 

inserției absolvenților pe piața 

muncii. 

  

 

 

Informatică 

„STAR” 

(Școala 

postliceală) 

 

- sector de activitate aflat în creștere în 

zonă (sursa -PLAI) 

- există în zonă concurenţa altor şcoli 

(sursa-anexe PRAI); 

- existenţa în şcoală a personalului didactic 

titular calificat (sursa –fişa de încadrare); 

- atractiv pentru elevi pe segmentul de 

școală postliceală (sursa-opțiunile elevilor 

la înscriere);  

- investiții și intensificarea 

eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit; 

- intensificarea colaborării cu 

angajatorii. 

3 Textile 

„ PROBLEM 

CHILD ” 

 

- înscrierile sunt în scădere liberă, elevii nu 

manifestă interes, acoperă un segment mic 

de piaţă (sursa-opţiunile elevilor la 

înscrierea în clasa a -IXa). 

- abandonarea acestui 

segment de piață. 

4  

 

Mecanica 

„PROBLEM 

CHILD” 

 

- sector de activitate aflat în scădere în 

zonă (sursa - PLAI); 

- există în zonă concurenţa altor şcoli 

(sursa-anexe PRAI); 

- existenţa în şcoală a personalului didactic 

titular calificat în domeniul 

mecanic (sursa –fişa de încadrare). 

 

 

- schimbarea domeniului 

mecanică de la 

învățământul de zi la cel 

învățământul 

profesional (mecanic 

auto) și postliceal 

(transporturi) 

5  

 

 

Materiale de 

construcții 

„DOG” 

- sector de activitate aflat în scădere în 

zonă (sursa -PLAI); 

- posibilitatea încadrării titularilor pe alte 

domenii; 

- existenta in școala a dotărilor prin 

programul PHARE; 

- finalizarea obligativității menținerii 

domeniului prin sustenabilitatea 

programului PHARE. 

- abandonarea acestui 

segment de piață. 
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PARTEA A III-A PLANUL OPERAȚIONAL 

 

 

 

3.1. Obiective specifice; Ţinte; Acţiuni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

OS1- Creșterea capacității instituției de a-și îndeplini misiunile și 

proiectele într-o manieră inovativă, autonomă, într-un mediu 

profesional și educațional într-o continuă schimbare, în vederea 

obținerii de rezultate școlare bune și promovării unor absolvenți 

capabili de inserție socială de succes 

Transformarea școlii într-o organizație în care se învață și care 

învață. 

OS2 Dezvoltarea resurselor materiale și umane pentru crearea 

de condiții cadru din ce în ce mai atractive, bazate pe expertiză 

profesională, siguranță, respect, democrație  

Optimizarea condițiilor de învățare pentru elevi și a condițiilor de 

muncă pentru personal prin bună întreținere, dezvoltare și găsire 

de noi resurse și investitori. 

OS3  Cristalizarea unei oferte școlare personalizate, constantă 

dar flexibilă, în acord cu schimbările externe și feedback-ul 

intern identificat 

Asigurarea monitorizării permanente a nevoilor economice și 

sociale  astfel încât să poată propune o adaptare a ofertei ceea ce 

va permite dezvoltarea atractivității școlii, recrutarea de elevi cu 

nivel inițial din ce în ce mai ridicat și stabilitatea personalului. 

OS4 Dezvoltarea în continuare a proiectelor de colaborare, a 

dimensiunii europene și creșterea prestigiului instituției 

Cu rădăcini puternice regionale și naționale, LT2 promovează o 

mobilitate puternică la nivel de elev, în special pe stagii de 

practică, dar intenționează să dezvolte și mai mult mobilitatea 

didactică (cursuri, work-shop-uri, schimburi culturale, etc) cu 

scopul de a deveni un veritabil ambasador al educației de calitate. 
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PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI STRATEGIC – OS1 

în anul școlar 2022-2023 

 

Motivația alegerii OS1: este în acord cu LEN, ME, cu misiunea și viziunea școlii, este împărtășit de tot personalul didactic, există resursele 

necesare. 

OBIECTIVUL 

STRATEGIC 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI, INTERVENȚII PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI PROPUS 

ACȚIUNI PRIVIND 

CURRICULUMUL 

ACȚIUNI PRIVIND RESURSELE 

UMANE 

ACȚIUNI PRIVIND  

RESURSE 

MATERIALE SI 

FINANCIARE 

ACȚIUNI 

PRIVIND 

RELAȚIILE 

CU 

COMUNITA

TEA 

OS1- Creșterea 

capacității 

instituției de a-

și îndeplini 

misiunile și 

proiectele într-

o manieră 

inovativă, 

autonomă, 

într-un mediu 

profesional și 

educațional 

într-o continuă 

schimbare, în 

vederea 

obținerii de 

rezultate 

școlare bune și 

promovării 

unor 

absolvenți 

capabili de 

inserție socială 

-flexibilizarea proiectării 

didactice și adaptare pentru toate 

categoriile de elevi, programe 

adaptate pentru elevii cu CES; 

-adaptarea curriculumului 

național pentru o societate în 

schimbare prin adaptarea 

conținuturilor cu aplicații în 

situații reale și transfer 

interdisciplinar; 

-centrarea activității de predare -

evaluare pe particularitățile 

elevilor cu valorificarea 

impactului asupra dezvoltării 

acestuia și monitorizarea 

evoluției școlare (inclusiv pentru 

elevii cu CES); 

-revizuirea structurii si 

continutului programelor 

CDȘ/CDL si evaluarea 

conditiile necesare pentru ca 

acestea sa permita obtinerea 

obiectivelor propuse.  

-crearea unei populații școlare care să dețină 

competențele necesare admiterii la un nivel 

superior de studiu (liceu, postliceal, 

universitar, după caz) sau integrării pe piața 

muncii; 

-modelarea profilului absolventului conform 

cerințelor actuale și abilităților proprii ale 

elevului; 

-programe de pregătire suplimentară în 

școală, consiliere motivațională, inclusiv 

prin programul ROSE; 

-participarea elevilor la 

concursuri/olimpiade; 

-programe de măsuri speciale de prevenire a 

absenteismului, comportamentelor greșite, 

îmbolnăvirilor, bullying;  

-implicarea activă a elevilor și părinților în 

procesul de învățare și în viața școlii; 

-dezvoltarea resurselor umane prin 

programe de formare, ale furnizorilor și prin 

găsirea unor noi formate; 

-susținerea unei culturi institutionale si 

manageriale responsabile, care sa-si 

-continuarea 

digitalizării procesului 

educational și dotării 

spațiilor destinate 

derulării activităților 

didactice cu 

echipamente 

multimedia(laptop, 

videoproiector, sistem 

de sonorizare) 

adecvate unui 

învățământ de tip 

hibrid; 

-continuarea dotării 

spațiilor pentru 

activități educative; 

-achiziționarea de 

aparatură și material 

didactic și folosirea 

eficace și eficientă a 

resurselor 

 -crearea de baze de 

date și biblioteci 

-întărirea 

parteneriatelor 

cu organizatii 

profesionale, 

mediul de 

afaceri, 

universități in 

vederea 

îmbunătățirii 

pregătirii 

elevilor și 

gasirea unor 

joburi cât mai 

potrivite; 

- practici 

tehnico- 

aplicative și 

metodice, 

implicând 

diferite grupuri 

de persoane 

din instituție 

sau din afară; 
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de succes. 

 

-evaluare continua și colectare 

de feedback privind impactul 

acțiunilor; 

-standardizarea evaluărilor 

sumative, în concordanță cu 

cerințele bacalaureatului. 

propuna obtinerea celor mai bune rezultate, 

întărirea spiritului de responsabilitate si 

raspundere,  

-implicarea mai activă a personalului în 

actul decizional; 

virtuale destinate 

pregătirii elevilor; 

-sprijinirea financiară 

a activității educative; 

-atragerea de noi surse 

de finanțare pentru 

investirea în procesul 

educational; 

-întărirea 

parteneriatelor 

cu agenții de 

practică și 

dezvoltarea 

învățământului 

dual; 

-stagii practică 

internaționale; 

-premierea 

elevilor 

performanți cu 

sprijinul 

Primăriei Tg-

Jiu și al 

Asociației de 

părinți; 

Rezultate 

așteptate 

2022-2023 

R1 90% dintre cadrele didactice 

să realizeze o proiectare adaptată 

grupelor de nivel bazată pe 

cunoașterea elevului, inclusiv 

elevi CES 

R2 80% dintre cadrele didactice 

să aplice un demers didactic 

bazat pe reflecție, inovație, 

aplicare interdisciplinară, 

comunicare, feedback și reglare, 

proactivitate 

R3 100% dintre opționalele 

propuse să reprezinte domenii de 

interes pentru elevi  

R4 Teste predictive și teze unice 

pe școală la limba și literatura 

română, matematică, științe  

R5 -Promovabilitate  anuală 92% 

R6 -10% dintre elevi media generală minim 

9 

R7- Promovabilitate bacalaureat minim 35% 

R8- Scăderea nr. absențe cu minim 10% 

R9- Reducerea abandonului școlar la 4,5% 

R10 -95,5% dintre absolvenți admiși într-o 

formă superioară de educație sau pe piața 

muncii 

R11- Cel putin 10 premii la 

olimpiade/concursuri 

R12- 80% dintre elevii și cadrele didactice 

să 

participe la evenimente/activități educative 

R13- 60% dintre părinți să participle la 

ședințe/activități (chiar online) 

R14 -4 clase liceu/prof. să fie implicate în 

programe de consiliere, inclusiv cu părinți 

R16-100% din spațiile 

pentru învățare dotate 

la standarde 

R17-Număr de spații 

dotate corespunzător 

destinate activităților 

educative   

R18- 100% din spații 

să fie accesibile 

pentru elevi 

R19-Număr de 

materiale didactice 

achiziționate 

R20-Bază de date 

digitală cu materiale 

pregătire bacalaureat 

R21-Contractele de 

sponsorizare să 

R22-Număr de 

parteneriate  

având ca 

obiectiv 

pregătirea 

elevilor 

R23-Număr de 

activități în 

parteneriat 

R24-60% 

dintre elevi și 

50% dintre 

cadrele 

didactice să 

participe la cel 

puțin una 

dintre activități 

R25-Număr de 
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R15-100% dintre cadrele didactice să 

participe la cursuri/activități perfecționare, 

inclusiv pentru predarea online. 

acopere cel puțin 30% 

din 

resursele activităților 

educative 

mobilități în 

Europa 

R26-Premierea 

tuturor elevilor 

cu rezultate 

deosebite  

 

Resurse Biblioteca, literatura de 

specialitate, alte materiale, 

experința  în domeniu a 

profesorilor, oferta de cursuri de 

formare 

Material didactic(inclusiv pentru pregătirea 

practică), buget pentru formare, finanțări 

extrabugetare, sponsorizări, buget ROSE, 

material informativ (broșuri, pliante, 

materiale digitale), oferta de formare 

Buget local+ resurse 

extrabugetare ale 

școlii, buget Rose, 

sponsorizări, 

Asociația de părinți. 

Baza materială 

a școlii și a 

partenerilor, 

sponsorizări, 

fonduri 

extrabugetare 

ale școlii, 

buget 

Erasmus+  

Responsabili Directori, membrii Consiliu 

Curriculum 

Directori, consilier psihopedagogic, 

consilier educativ, responsabil formare. 

coordonatori proiecte/activități, diriginți 

Directori, CA, 

contabil șef, 

administrator 

Directori, CA, 

coordonator 

proiecte 

europene 

Termene  

2022-2023 

Anual/conform calendar 

opționale/Semestrial 

Anual/conform grafic activități proiecte, 

activități educative, de consiliere 

Anual/conform 

calendar 

activități/calendar 

proiect Rose 

Conform 

calendar 

parteneriate/ca

lendar 

Erasmus+ 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 

 

REZULT

ATE 

EFECTE  

METODE DE EVALUARE INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

EFECTE/IMPACT PE TERMEN LUNG= 

VALOARE ADĂUGATĂ 

R1-R4 Analiza de produse: portofolii cadre/elevi, 

materiale de învățare, teste/teze, dosar CDȘ/CDL 

Inspecții la clasă 

Chestionare, Observare, discuții 

Chestionare, date, 

statistici, focus-grup, 

fișe de obsevare, 

grafic monitorizare/ 

evaluare 

Responsabilizarea elevilor în alegerea parcursului 

propriu, dobândirea de competențe cheie 

transferabile; 

Echilibru formativ – informativ de învăţare, climat 

benefic în cadrul școlii, crește ponderea școală-

familie; 

Creşte numărul de profesori şi elevi participanţi la 

proiecte școlare și de parteneriat, 

Coerenţă organizaţională – profesorii aderă la un 

ideal comun și devin purtători ai mesajului şcolii în 

afară; 

Creşte gradul de autonomie al şcolii prin susţinerea 

materială de către părinţi, instituţii comunitare şi 

alţi factori, ca efect al încrederii în competenţa 

educativă a acesteia, noi structuri de comunicare cu 

factori cheie în dezvoltarea elevilor  

Echipamente şi alte resurse materiale care vor fi 

disponibile pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii 

 

R5-R15 Analiza de documente: rapoarte, PV, documente 

olimpiade, examene, concursuri, activități 

educative, proiecte, Număr premii, Număr 

participanți, Certificate de absolvire/diplome, Nr. 

credite obținute, Chestionare, observare, discuții 

 

Chestionare, date, 

statistici, focus-grup 

R16-R21 Grad de accesibilitate al spațiilor, Orar cabinet 

/laboratoare 

Liste de inventare, Documente financiare, 

Observare/discuții 

Date, statistici 

R22-R26 Analiza de produse: documente parteneriate, 

activități, Erasmus+, nr.participanți, chestionare, 

observare 

Chestionare, date, 

statistici, focus-grup 
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PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI STRATEGIC – OS2  

în anul școlar 2022-2023 

 

Motivația alegerii OS2: este în acord cu LEN, ME, cu misiunea și viziunea școlii, resursele umane influențează dezvoltarea tuturor resurselor, 

există bune relații de colaborare cu consiliul local și comunitatea, LT2 este centru de formare CCD Gorj, există în şcoală cadre didactice 

resursă: formatori, autori de materiale curriculare, evaluatori, mentori, cadre didactice cu studii masterale şi doctorale în domeniul educaţional. 

OBIECTIVUL 

STRATEGIC 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI, INTERVENȚII PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI PROPUS 

ACȚIUNI PRIVIND 

CURRICULUMUL 

ACȚIUNI PRIVIND 

RESURSELE UMANE 

ACȚIUNI PRIVIND  RESURSE 

MATERIALE SI FINANCIARE 

ACȚIUNI 

PRIVIND 

RELAȚIILE CU 

COMUNITATE

A 

OS2 

Dezvoltarea 

resurselor 

materiale și 

umane pentru 

crearea de 

condiții cadru 

din ce în ce mai 

atractive, bazate 

pe expertiză 

profesională, 

siguranță, 

respect, 

democrație  

 

-Realizarea și implementarea 

unei strategii pentru 

imbunatatirea performantelor 

resurselor umane 

-Stabilirea unor indicatori de 

performanţă privind resursele 

umane; 

-Elaborarea unor programe 

pentru transferul cunoştinţelor şi 

implementarea de noi metode; 

-Promovarea unor programe de 

învăţare electronică (e-learning)  

-Elaborarea de proiecte de 

fundraising, a unei strategii de 

gestionare a resurselor 

financiare/ materiale. 

-Dezvoltarea unui sistem bine 

definit de alocare a resurselor. 

-Dezvoltarea SCIM, stabilirea 

unor programe de acţiuni pentru 

rezolvarea problemelor, 

evaluarea continuă, studii 

periodice de diagnoză 

-Asigurarea de personal calificat; 

-Proiectarea riguroasă a fişelor de 

post, organizarea activității în 

compartimente, reducerea sarcinilor 

inutile; 

-Formarea profesională continuă, 

dobândirea de cunoştinţe avansate 

științifice și metodice, formarea 

personalului de conducere, a 

cadrelor auxiliare/nedidactice prin 

cursuri și programe specifice, de la 

furnizori autorizați sau la alte forme 

de pregătire în cadrul școlii. 

-Adoptarea unei soluţii de instruire 

interactivă on-line pentru profesori 

pe platforma G SUITE FOR 

EDUCATION. 

-Constituirea de colective 

multidisciplinare, capabile de a 

aborda domenii de frontieră, 

interdisciplinare/schimburi 

metodice; 

-Dezvoltarea programelor de 

-Dezvoltarea în continuare a 

infrastructurii liceului pentru conditii 

corespunzătoare de studiu:-renovarea 

sălilor degradate(2, 3, 18,19,20), 

jaluzele, aer condiționat, dotarea cu 

aparatură pentru sistemul hibrid; 

*achiziționare material didactic 

modern (planșe, cărți, recuzită teatru, 

aparatură, truse desen), montarea 

unei scene, *dotare cu calculatoare a 

laboratorului de informatică); 

*amenajare club activități educative 

(mobilier, aparatură IT, material 

didactic); 

*dezvoltarea în continuare a reţelei 

informatice, perfecţionarea 

sistemului de evidenţă şi 

administrare electronică a datelor, 

*dezvoltarea site-ului și revistei 

școlii; 

Creșterea gradului de siguranță în 

școală prin reglementarea mai bună a 

căilor de acces și instalare sistem de 

Dezvoltarea 

cooperării cu 

primaria pentru 

îmbunătățire 

bazei materiale: 

-continuarea 

modernizării 

căminului 

internat(anvelopar

e, amenajare etaj 

3, băi elevi, 

vestiare); 

-reabilitare sală 

de sport, montare 

teren sintetic, 

renovare garaje și 

optimizare circuit 

mașini, alei curte, 

spațiu recreere 

elevi; 

-masa și cazare 

gratis elevi dual; 

-premierea 
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organizațională, evaluarea 

funcțiilor sensibile,   asigurarea 

consecvenţei şi evitarea riscului 

deciziilor de moment.  

-Dezvoltarea unui sistem de 

planuri/proceduri privind SSM, 

PSI, siguranța igienico-sanitară; 

mentorat, integrarea profesorilor și 

realizarea  transferului cât mai 

eficient al cunoştinţelor; 

-Autorizarea școlii ca centru 

formare adulți pentru calificări din 

domeniul tehnic; 

-Evaluar gratuită anuală a stării de 

sănătate a personalului, a gradului 

de satisfacție; 

-Acordarea calificativului anual; 

supraveghere în internat; 

Respectarea normelor SSM, PSI și a 

normelor de prevenire a bolilor în 

contextul pandemiei COVID-19. 

Securitate documente, date 

personale. 

Alocarea de buget pentru 

participarea la cursuri de formare/de 

autorizare nedidactic; 

Control puternic resurse financiare si 

buget. 

elevilor și 

profesorilor. 

Accesarea de 

fonduri europene 

nerambursabile 

pentru 

dezvoltarea 

resurselor umane 

și material.  

Dezvoltarea în 

continuare a 

relațiilor cu 

mediul privat și 

atragerea de 

finanțări și dotări 

materiale. 

Parteneriat cu 

Asociația de 

părinți: anagajare 

gardian, dotare. 

Colaborare bună 

cu sindicatele, 

respectarea CCM. 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu 

universităţi, 

pentru programe 

de formare 

actualizate. 
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Rezultate 

așteptate 

2022-2023 

R1-Strategie pentru dezvoltarea 

resurselor umane 

R2-Set de indicatori de 

performanță resurse umane 

R3-Programe de învățare 

actualizate, privind dezvoltarea 

resurselor umane și materiale  

R4-Portofoliul SCIM 

R5-100% posturi cu personal 

calificat 

R6-100% posturi organizate la 

standarde 

R7-100% din personal didactic 

participă la cursuri/activități de 

formare 

R8-100% personal auxiliar 

conducatori compartiment participă 

la activități formare 

R9-100% personal nedidactic 

autorizat pentru postul pe care îl 

ocupă 

R10-100%cadre didactice folosesc 

platforma GSUITE pentru formare 

R11-100%profesori debutanți 

sprijiniți de profesorii mentori 

R12-Școala este autorizată ca centru 

de formare adulți discipline tehnice 

R13-100%personal evaluat 

anual/după caz 

R14-100%calificative conform 

legislației 

R15- 100%săli de clasă/cabinete 

dotate corespunzător pentru predare 

hibrid,  

R16-asigurarea materialului didactic, 

consumabile, mobilier, echipamente 

R17-Club activități educative 

amenajat 

R18-Sistem de evidență și prelucrare 

informatică a datelor performant 

R19-100% din suprafața școlii 

asigurată cu sistem de supraveghere 

video, pază nonstop, gardian, circuite 

bine definite 

R20-Site-ul școlii ct2tgjiu.ro 

actualizat  

R21-Revista școlii 

CORESPONDENȚE 

R22-100%din personalul școlii 

respectă regulile SSM, PSI, igienă și 

protecție 

R23-Asigurarea materialelor de 

igienă 

R24-Minim 5000 lei alocați formare 

personal 

R25- Modernizare 

cămin internat 

R26-Reabilitare 

sală de sport 

R27-Fonduri 

consiliu local 

pentru 

sprijin/premiere 

elevi, profesori 

R28-Nr de 

proiecte câștigate 

/implementate; 

dosar proiect 

R29-

Finanțări/dotări 

prin parteneriat cu 

mediul privat 

R30-

Finanțări/dotări 

prin parteneriat cu 

Asociatie parinți 

R31-CCM 

respectat 

R32-Număr 

activități în 

parteneriat 

R33-60% dintre 

elevi și 50% 

dintre cadrele 

didactice să 

participe la 

activități 
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Resurse Biblioteca, legislație, alte 

materiale, experința  în domeniu 

a profesorilor, managerilor 

Material didactic, buget pentru 

formare, finanțări extrabugetare, 

sponsorizări,  

oferta de formare 

Buget local, resurse extrabugetare ale 

școlii, buget Rose, sponsorizări, 

Asociația de părinți. 

Baza materială 

școală/parteneri, 

sponsorizări, 

fonduri 

extrabugetare ale 

școlii, fonduri 

nerambursabile  

Responsabili Directori, CA, comisii SCIM, 

CEAC 

Directori, conducatori 

compartimente, responsabil formare 

informatician,CEAC,CA 

Directori, CA, contabil șef, 

administrator, informatician, cadre 

didactice 

Directori, CA, 

coordonator 

proiecte, 

coordonator 

catedra tehnica 

Termene  

2022-2023 

Anual/Semestrial Anual/conform grafic activități  Anual/conform calendar 

activități/proiecte 

Anual/calendar 

parteneriat/ 

Erasmus 

 

 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 

REZULTATE

EFECTE  

METODE DE EVALUARE INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

EFECTE/IMPACT PE TERMEN LUNG= 

VALOARE ADĂUGATĂ 

R1-R4 Analiza de documente, produse, chestionare, 

Observare, discuții, raportări, ședințe, focus-grup  

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic monitorizare 

/evaluare, indicatori  

Creșterea calității și eficienței activității, 

îmbunătățirea accesului la învățare, creșterea 

ponderii școală-familie; 

Creşte numărul de profesori şi elevi 

participanţi la proiecte școlare și de 

parteneriat, cresc performanţele individuale şi 

colective;  

Coerenţă organizaţională, implicare 

decizională – profesorii aderă la un ideal 

comun și devin purtători ai mesajului şcolii în 

afară;  

Dezvoltarea coeziunii interne a personalului, 

perfecţionarea sistemului de comunicare pe 

R5-R14 Analiza de documente: rapoarte, PV, documente, 

portofolii, produse, nr participanți, Certificate 

absolvire, nr. credite obținute, Chestionare, 

observare, focus grup  

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic monitorizare 

/evaluare, indicatori 

 

R15-R24 Observare/discuții Grad de accesibilitate al 

spațiilor, Orar cabinete /laboratoare, Analize liste 

inventare, documente financiare, portofolii 

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic monitorizare 

/evaluare, indicatori 
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R25-R33 Analiza de produse: documente parteneriate, 

activități, Erasmus+, nr.participanți, chestionare, 

observare 

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic monitorizare 

/evaluare, indicatori 

orizontală și verticală, îmbunătăţirea 

climatului de muncă şi creşterea solidarităţii 

în cadrul LT2.  

Creşte gradul de autonomie al şcolii prin 

susţinerea materială de către parteneri, ca 

efect al încrederii în competenţa educativă a 

acesteia. 

Echipamente şi alte resurse materiale care vor 

fi disponibile pentru dezvoltarea ulterioară a 

şcolii. 

 

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI STRATEGIC – OS3 

în anul școlar 2022-2023 

 

Motivația alegerii OS3: este în acord cu LEN, ME, cu misiunea și viziunea școlii, este împărtășit de tot personalul didactic, există resursele 

necesare. 

OBIECTIVUL 

STRATEGIC 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI, INTERVENȚII PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI PROPUS 

ACȚIUNI PRIVIND 

CURRICULUMUL 

ACȚIUNI PRIVIND RESURSELE 

UMANE 

ACȚIUNI PRIVIND  

RESURSE 

MATERIALE SI 

FINANCIARE 

ACȚIUNI 

PRIVIND 

RELAȚIILE CU 

COMUNITATEA 

OS3  

Cristalizarea 

unei oferte 

școlare 

personalizate, 

constantă dar 

flexibilă, în 

acord cu 

schimbările 

externe și 

feedback-ul 

intern 

identificat 

-atragerea elevilor printr-o oferă 

curriculară generoasă; 

- materiale de informare axate pe 

corelarea meseriilor propuse de 

școală cu nevoile actuale de 

dezvoltare; 

-propunerea de CDS în acord cu 

nevoile identificate la consultările cu 

elevii și părinții; 

-realizarea de CDL în parteneriat cu 

agentii economici în concordanță cu 

cerințele de pe piața muncii; 

- realizarea de auxiliare curriculare – 

-crearea unei populații școlare care să dețină 

competențele necesare admiterii la un nivel 

superior de studiu (liceu, postliceal, 

universitar, după caz) sau integrării pe piața 

muncii; 

-modelarea profilului absolventului conform 

cerințelor actuale și abilităților proprii ale 

elevului; 

-implicarea activă a elevilor și părinților în 

procesul de învățare și în viața școlii; 

-dezvoltarea resurselor umane prin 

programe de formare, ale furnizorilor și prin 

găsirea unor noi formate; 

-continuarea 

digitalizării procesului 

educational și dotării 

spațiilor destinate 

derulării activităților 

didactice cu 

echipamente 

multimedia(laptop, 

videoproiector, sistem 

de sonorizare) 

adecvate unui 

învățământ de tip 

hibrid; 

-întărirea 

parteneriatelor cu 

organizatii 

profesionale, 

mediul de afaceri, 

universități in 

vederea 

îmbunătățirii 

pregătirii elevilor și 

gasirea unor joburi 

cât mai potrivite; 

- practici tehnico- 

aplicative și 
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 material suport pentru instruire 

adaptate conținuturilor și specificului 

elevilor, inclusiv pentru concursuri și 

olimpiade școlare; 

 

-susținerea unei culturi institutionale si 

manageriale responsabile, care sa-si 

propuna obtinerea celor mai bune rezultate, 

întărirea spiritului de responsabilitate si 

raspundere,  

-implicarea mai activă a personalului în 

actul decizional; 

-continuarea dotării 

spațiilor pentru 

activități educative; 

-achiziționarea de 

aparatură și material 

didactic și folosirea 

eficace și eficientă a 

resurselor 

 -crearea de baze de 

date și biblioteci 

virtuale destinate 

pregătirii elevilor; 

-sprijinirea financiară 

a activității educative; 

-atragerea de noi surse 

de finanțare pentru 

investirea în procesul 

educational; 

metodice, 

implicând diferite 

grupuri de persoane 

din instituție sau 

din afară; 

-întărirea 

parteneriatelor cu 

agenții de practică 

și dezvoltarea 

învățământului 

dual; 

-stagii practică 

internaționale; 

-premierea elevilor 

performanți cu 

sprijinul Primăriei 

Tg-Jiu și al 

Asociației de 

părinți; 

Rezultate 

așteptate 

2022-2023 

R1 curriculum adaptat nevoilor de 

instruire, inclusiv elevi CES 

R2 campanii de informare  

R3 100% dintre opționalele propuse 

să reprezinte domenii de interes 

pentru elevi  

R4 auxiliare curriculare adaptate 

evoilor de instruire ale elevilor 

R5 -Promovabilitate  anuală 92% 

R6 -10% dintre elevi media generală minim 

9 

R7- Promovabilitate bacalaureat minim 35% 

R8- Scăderea nr. absențe cu minim 10% 

R9- Reducerea abandonului școlar la 4,5% 

R10 -95,5% dintre absolvenți admiși într-o 

formă superioară de educație sau pe piața 

muncii 

R11- Cel putin 10 premii la 

olimpiade/concursuri 

R12- 80% dintre elevii și cadrele didactice 

să 

participe la evenimente/activități educative 

R13- 60% dintre părinți să participle la 

ședințe/activități (chiar online) 

R16-100% din spațiile 

pentru învățare dotate 

la standarde 

R17-Număr de spații 

dotate corespunzător 

destinate activităților 

educative   

R18- 100% din spații 

să fie accesibile 

pentru elevi 

R19-Număr de 

materiale didactice 

achiziționate 

R20-Bază de date 

digitală cu materiale 

pregătire bacalaureat 

R22-Număr de 

parteneriate  

având ca obiectiv 

pregătirea elevilor 

R23-Număr de 

activități în 

parteneriat 

R24-60% dintre 

elevi și 50% dintre 

cadrele didactice să 

participe la cel 

puțin una 

dintre activități 

R25-Număr de 

mobilități în 

Europa 
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R14 -4 clase liceu/prof. să fie implicate în 

programe de consiliere, inclusiv cu părinți 

R15-100% dintre cadrele didactice să 

participe la cursuri/activități perfecționare, 

inclusiv pentru predarea online. 

R21-Contractele de 

sponsorizare să 

acopere cel puțin 30% 

din 

resursele activităților 

educative 

R26-Premierea 

tuturor elevilor cu 

rezultate deosebite  

 

Resurse Biblioteca, literatura de specialitate, 

alte materiale, experința  în domeniu 

a profesorilor, oferta de cursuri de 

formare 

Material didactic(inclusiv pentru pregătirea 

practică), buget pentru formare, finanțări 

extrabugetare, sponsorizări, buget ROSE, 

material informativ (broșuri, pliante, 

materiale digitale), oferta de formare 

Buget local+ resurse 

extrabugetare ale 

școlii, buget Rose, 

sponsorizări, 

Asociația de părinți. 

Baza materială a 

școlii și a 

partenerilor, 

sponsorizări, 

fonduri 

extrabugetare ale 

școlii, buget 

Erasmus+  

Responsabili Directori, membrii Consiliu 

Curriculum 

Directori, consilier psihopedagogic, 

consilier educativ, responsabil formare. 

coordonatori proiecte/activități, diriginți 

Directori, CA, 

contabil șef, 

administrator 

Directori, CA, 

coordonator 

proiecte europene 

Termene  

2022-2023 

Anual/conform calendar 

opționale/Semestrial 

Anual/conform grafic activități proiecte, 

activități educative, de consiliere 

Anual/conform 

calendar 

activități/calendar 

proiect Rose 

Conform calendar 

parteneriate/calend

ar Erasmus+ 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 

 

REZULTATE 

EFECTE  

METODE DE EVALUARE INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

EFECTE/IMPACT PE TERMEN LUNG= 

VALOARE ADĂUGATĂ 

R1-R4 Analiza de produse: portofolii cadre/elevi, 

materiale de învățare, teste/teze, dosar CDȘ/CDL 

Inspecții la clasă 

Chestionare, Observare, discuții 

Chestionare, date, 

statistici, focus-grup, 

fișe de obsevare, 

grafic monitorizare/ 

evaluare 

Responsabilizarea elevilor în alegerea parcursului 

propriu, dobândirea de competențe cheie transferabile; 

Echilibru formativ – informativ de învăţare, climat 

benefic în cadrul școlii, crește ponderea școală-familie; 

Creşte numărul de profesori şi elevi participanţi la 

proiecte școlare și de parteneriat, 

Coerenţă organizaţională – profesorii aderă la un ideal 

comun și devin purtători ai mesajului şcolii în afară; 

Creşte gradul de autonomie al şcolii prin susţinerea 

materială de către părinţi, instituţii comunitare şi alţi 

factori, ca efect al încrederii în competenţa educativă a 

acesteia, noi structuri de comunicare cu factori cheie în 

dezvoltarea elevilor  

Echipamente şi alte resurse materiale care vor fi 

disponibile pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii 

 

R5-R15 Analiza de documente: rapoarte, PV, documente 

olimpiade, examene, concursuri, activități 

educative, proiecte, Număr premii, Număr 

participanți, Certificate de absolvire/diplome, Nr. 

credite obținute, Chestionare, observare, discuții 

 

Chestionare, date, 

statistici, focus-grup 

R16-R21 Grad de accesibilitate al spațiilor, Orar cabinet 

/laboratoare 

Liste de inventare, Documente financiare, 

Observare/discuții 

Date, statistici 

R22-R26 Analiza de produse: documente parteneriate, 

activități, Erasmus+, nr.participanți, chestionare, 

observare 

Chestionare, date, 

statistici, focus-grup 
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PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI STRATEGIC – OS4 în anul școlar 2022-2023 

 

Motivația alegerii OS4: este în acord cu cerințele educaționale la nivel european care promovează un învățământ bazat pe competențe, 

implicare în viața comunității, Starea de bine în comunitate , activității bazate pe schimb de experiență, dezvoltare personală, educație de 

calitate dată de diversiattea activităților și promovabilitatea la examenele de bacalaureat. 

 

OBIECTIVUL 

STRATEGIC 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI, INTERVENȚII PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI PROPUS 

ACȚIUNI PRIVIND 

CURRICULUMUL 

ACȚIUNI PRIVIND RESURSELE 

UMANE 

ACȚIUNI PRIVIND  

RESURSE MATERIALE 

SI FINANCIARE 

ACȚIUNI PRIVIND 

RELAȚIILE CU 

COMUNITATEA 

 OS4 Dezvoltarea 

în continuare a 

proiectelor de 

colaborare, a 

dimensiunii 

europene și 

creșterea 

prestigiului 

instituției 

 

-Realizarea și implementarea 

unei strategii pentru 

imbunatatirea performantelor 

resurselor umane 

-Strategii care să susțină 

implicarea cadrelor didactice 

în mobilități/schimb de 

experiență la nivel local, 

județean, național pentru a 

implementa o educație de 

calitate. 

- Realizarea unor programe-tip 

personalizate pentru 

învățământul tehnic, 

profesional, dual. 

- Realizarea și Implementarea 

programelor și a activităților 

care susțin conceptul  Dă  

culoare școlii tale(promovat 

de expert educațional Anca 

Țîrcă) 

- Implementarea programului 

,,Ora de fericire în 

școală’’(expert Anca Țîrcă) în 

tandem cu programul Starea 

-Asigurarea de personal calificat; 

-Organizarea activității în 

compartimente; 

-Adoptarea unei soluţii de instruire 

interactivă pentru profesori și elevi de 

la învățământ de zi și profesional, 

dual ; 

-Organizarea pe grupe de lucru pentru 

fiecare săptămână în parteneriat 

profesori-elevi care să propună 

activități comune ; 

- activități de intercunoaștere 

profesori-elevi 

-realizarea de materiale de promovare 

pe discipline de reprezentanți ai 

elevilor și profesorilor pentru fiecare 

calificare profesională-filmulețe video, 

afișe, flyere, bannere care susțin 

specificul școlii 

-desfășurarea lunară de târguri de 

produse realizate de către elevi de la 

specializările de la liceu zi , 

profesional și real 

-implementarea activității 

CANCELARIA ALTFEL prin care să 

-achiziționarea de scaune, 

mese, canapea, pentru 

schimbarea imaginii 

cancelariei-ca loc de întâlnire 

de lucru bazat pe starea de 

bine 

-achiziționarea de materiale 

specifice pentru realizarea 

echipei de robotică prin 

accesarea unor fonduri pe 

dezvoltare instituțională 

-apel competitiv POCU -

,,Educație nonformală în 

sistem outdoor’’ 

Accesarea de fonduri 

europene 

nerambursabile pentru 

dezvoltarea resurselor 

umane și material. 

Dezvoltarea în 

continuare a relațiilor 

cu mediul privat și 

atragerea de finanțări 

și dotări materiale. 

Parteneriat cu 

Asociația de părinți 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu 

universităţi, pentru 

programe de formare 

actualizate. 
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de binea elevilor și a 

profesorilor 

-Programă a activităților de 

dezbateri pe teme legate de 

consilierea profesională pentru 

învățământul tehnic, 

profesional, dual. 

-Program întâlniri specialiști 

din domenii conexe pe 

profiluri. 

-Programe schimb de 

experiență licee teoretice-

organizarea de workshop-uri 

de căte elevi ai LT2 pe diferite 

specialități vizând activități 

inter și transdisciplinare cu 

elevi de la liceele teoretice. 

-Implementarea de programare 

a activităților  pentru profesori 

și elevi vizând programul 

Școala ta-Casa ta-activități în 

aer liber de toaletare a 

spațiului școlii-vopsit bănci 

personalizate, semn de 

intrare/ieșire în curtea școlii, 

personalizare spațiul clasei cu 

profesorii diriginți) 

se susțină ședințe comune pentru 

implementarea Stării de bine în școală 

-Implementarea paginii de facebook 

de activității a școlii cu titlul Panoul 

Profesorului 

-Realizarea în școală a Colțului 

elevului-schimb de mesajeprofesori-

elevi 

-implementarea stației radio a școlii 

RADIO ,,SPUNE PE BUNE’’-

muzică, mesaje, știri scurte pe teme 

de concursuri, anunțuri. 

-implementarea echipei de robotică a 

școlii-profesori, elevi- realizarea unui 

spațiu specific pentru derulare 

activități de inițiere 

-organizarea de concursuri 

semestriale de cultură generală elevi 

între clase de liceu, profesională, 

dual, pe specializări-concurs ,, De 

unde până unde ?’’ 

-amenajarea unei mini- biblioteci în 

fiecare sală de clasă 

-crearea de spații de lectură pe 

holurile școlii 

-crearea CAFENEI 

PROFESORILOR ca spațiu antistres 

-implemenatrea programului ZIUA 

FERICIRII în curtea școlii care să 

promoveze o legătură autentică a 

elevului cu școala(Ziua ,,Dacă e 

marți, e pisica neagră’’, Ziua 

coafurilor trăsnite, Ziua Prăjiturilor 

de cacao, Ziua celor mai veseli, Ziua 

hainelor vopsite)  
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Rezultate așteptate 

2022-2023 

R1-Nr. de proiecte 

depuse/finanáte 

R2-Set de indicatori de 

performanță proiecte 

R3-Număr de proiecte 

educaționale/parteneriate   

R4-Portofoliul de produse din 

cadrul proiectelor- atingerea 

indicatorilor propuși 

 

 

R5- Portofoliul consilierului educativ 

R6- Portofoliul Consiliului Elevilor 

R7-100% posturi din cadrul 

proiectelor ocupate cu personal 

calificat 

R8-Fișe post/atribuții în cadrul 

proiectelor 

R9-Peste 70% dintre elevii școlii sunt 

implicați în proiecte educaționale 

R10-Peste 40% dintre părinți participă 

la activitatea educativă 

R11-100% personal nedidactic  

 

R12- Dotări materilae de 

infrastructură, mobilier, 

consumabile, material 

didactic, cărți realizate prin 

proiecte europene 

R13-Asigurarea materialului 

didactic, consumabile, 

mobilier, echipamente necesar 

derulării activităților 

educative 

R14-Spații speciale pentru 

activități educative amenajate 

R15-Sistem de evidență și 

prelucrare informatică a 

datelor performant 

R16-Site-ul școlii ct2tgjiu.ro 

actualizat  

R17-Revista școlii 

CORESPONDENȚE 

R18-Minim 5000 lei alocați 

activități educative 

R19-Nr de proiecte 

câștigate 

/implementate în 

parteneriat; dosar 

proiect 

R20-Finanțări/dotări 

prin parteneriat cu 

mediul privat 

R21-Finanțări/dotări 

prin parteneriat cu 

Asociatie parinți 

R22-Număr activități 

în parteneriat 

R23-60% dintre elevi 

și 50% dintre cadrele 

didactice să 

participe la activități 

în parteneriat 

Resurse Biblioteca, legislație, alte 

materiale, experința  în 

domeniu a profesorilor, 

managerilor 

Material didactic, buget pentru 

formare, finanțări extrabugetare, 

sponsorizări,  

oferta de formare 

Buget local, resurse 

extrabugetare ale școlii, buget 

Rose, sponsorizări, Asociația 

de părinți. 

Baza materială 

școală/parteneri, 

sponsorizări, fonduri 

extrabugetare ale 

școlii, fonduri 

nerambursabile 

Responsabili Directori, CA, comisii SCIM, 

CEAC 

Directori, conducatori compartimente, 

responsabil formare 

informatician,CEAC,CA 

Directori, CA, contabil șef, 

administrator, informatician, 

cadre didactice 

Directori, CA, 

coordonator proiecte, 

coordonator catedra 

tehnica 

Termene  

2022-2023 

Anual/Semestrial Anual/conform grafic activități  Anual/conform calendar 

activități/proiecte 

Anual/calendar 

parteneriat/ 

Erasmus/Rose 

 



 
 

84 
 

MODALITĂȚI DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 

 

REZULT

ATEEFE

CTE  

METODE DE EVALUARE INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

EFECTE/IMPACT PE TERMEN LUNG= 

VALOARE ADĂUGATĂ 

R1-R4 Analiza de documente, produse, chestionare, 

Observare, discuții, raportări, ședințe, focus-grup 

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic 

monitorizare/evaluare, 

indicatori  

Creşte numărul de profesori şi elevi participanţi 

la proiecte școlare și de parteneriat, cresc 

performanţele individuale şi colective;  

Coerenţă organizaţională, implicare decizională 

– profesorii aderă la un ideal comun și devin 

purtători ai mesajului şcolii în afară; 

Dezvoltarea coeziunii interne a personalului, 

perfecţionarea sistemului de comunicare pe 

orizontală și verticală, îmbunătăţirea climatului 

de muncă şi creşterea solidarităţii în cadrul 

LT2.  

Creşte gradul de autonomie al şcolii prin 

susţinerea materială de către parteneri, ca efect 

al încrederii în competenţa educativă a acesteia. 

Echipamente şi alte resurse materiale care vor 

fi disponibile pentru dezvoltarea ulterioară a 

şcolii. 

R5-R111 Analiza de documente: rapoarte, PV, documente, 

portofolii, produse,nr participanți, Certificate 

absolvire, nr. credite obținute, Chestionare, 

observare, focus grup 

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic 

monitorizare/evaluare, 

indicatori 

R12-R18 Observare/discuții Grad deaccesibilitate al 

spațiilor, Orar cabinete /laboratoare, Analize liste 

inventare, documente financiare, portofolii 

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic 

monitorizare/evaluare, 

indicatori 

R19-R23 Analiza de produse: documente parteneriate, 

activități, Erasmus+, nr.participanți, chestionare, 

observare 

Chestionare fizic, google 

forms, date, statistici, fișe 

obsevare, grafic 

monitorizare/evaluare, 

indicatori 
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3.2.6.Activitatea de sănatate şi securitate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi apărare civilă 

 

Condiţiile în care se desfăşoară procesul de învăţământ în şcolă, complexitatea dotărilor tehnice din spaţiile didactice de instruire (săli de 

clasă, laboratoare, cabinete, ateliere, baze sportive, s.a.), munca productivă din şcoală, participarea elevilor la procese de producţie necesită 

organizarea şi desfăşurarea muncii şi a activităţilor şcolare şi extraşcolare pe baza cunoaşterii, înţelegerii şi aplicăriinormelor de securitate şi 

sănătate a muncii. 

 Protecţia muncii are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale în 

rândul elevilor, cadrelor didactice, nedidactice şi ţinerea pasului cu progresul ştiinţei şi tehnicii.  

 In ţara noastră protecţia muncii constituie o problemă de stat şi este reglementată  prin  Constituţia României (art. 41), Codul muncii 

(Titlul V), Legea protecţiei muncii Nr. 90 / 1996 republicată, precum şi prin alte acte normative. 

 In conformitate cu aceste reglementări, obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea, în toate aspectele referitoare la muncă, revine 

conducătorului unităţii iar obligaţiile angajaţilor şi elevilor nu afectează principiul responsabilităţii angajatorului.  

 Măsurile cuprinse în normele generale de protecţie a muncii conţin cadrul general de securitate a muncii pe baza cărora se stabilesc 

normele specifice de protecţia muncii, obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice, inclusiv pentru instituţiile de învăţământ. 

Reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă se aplică în toate locurile de muncă,  tuturor angajaţilor şi elevilor, inclusiv  în 

perioada efectuării practicii profesionale. 

Obiectivele securităţii şi sănătăţii: 

- cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea, dotarea şi folosirea spaţiilor didactice de instruire în 

scopul evitării producerii accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale ; 

- pregătirea sistematică a elevilor urmărind ca, odată cu însuşirea viitoarei profesiuni, aceştia sa-şi formeze deprinderile necesare exerci-

tării corecte a oricăror operaţii din domeniul specialităţii, în deplină securitate a muncii; 

- aplicarea unor măsuri specifice de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale cuprilejul 

organizării unor activităţi şcolare şi extraşcolare, cu precădere in timpul efectuării practicii de producţie în şcoală sau direct în unităţile 

economice. 

În instituţiile şcolare din sistemul nostru de învăţământ, securitatea şi sănătatea în muncă se constituie ca sarcină didacticăpentru 

personalul didactic care organizează procese de muncă şi ca obligaţiepentru toate cadrele din şcoli sau din unităţile economice care conduc 

procese de muncă şi de producţie desfăşurate cu elevii. 

Personalul didactic de conducere şi de predare, personalul ajutător, tehnic, economic, administrativ şi de alte specialităţi au obligaţia de a 

cunoaşte şi aplicanormele generale şi specifice de protecţie a muncii corespunzătoare tipului şi profilul fiecărei unităţi de învăţământ, să 

stabilească şi să întocmeascăinstrucţiuni proprii de protecţia muncii în funcţie de nivelul tehnic al dotărilor, de specificul lucrărilor de laborator, 

de atelier şi de la alte locuri de muncă în care se desfăşoară munca şi activităţile şcolare şi extraşcolare. 

OBIECTIVE: 

1. Asigurareaprotecţieipersonaluluidinşcoalăşiaelevilorpeduratadesfăşurăriituturoractivităţilor; 

2. Asigurareaaccesuluila informaţiilenoi,aferentedomeniilor; 

3. Reglareaactivităţiiaferentesegmentuluisănătateșisecuritateînmuncă,apărareîmpotrivaincendiilorșiapărarecivilă 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 

de realizare 

Persoan

ecarerăspu

nd 

Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 

comisiei de aparare impotriva incendiilor 

 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 

proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 

prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale 

 

 Simularea de exerciţii de evacuarea localului liceului în caz de 

incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi 

apărare civilă 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului 

dininstituţie 

 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, 

teme la orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul de 

pompieri 

Septembrie2019 

 

Conform 

planuluioperaţional 

An școlar 

Anşcolar 

 

Conformgraficului 

 

 

Anşcolar 

 

Conform planului 

operaţional 

Directorul şi comisia 

 

Responsabil CSSM 

Comisia AII şi 

directorul 

 

Comisia PSI,directorul, 

admisnistratorul 

 

Directorii şi 

administratorul 

 

Echipa managerială 

administratorul 

 

ResponsabilCSSM 

Decizii 

deconstituir

e 

acomisiilor 

 

 

Dosar CSSM 

DosarCTPSI 

 

 

3.2.7. Plan operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii 

 

OBIECTIVE: 

 Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 

 Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţia unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 

Rezultate

aşteptate 

Termen 

de realizare 

Persoane 

care răspund 

 

Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, 

obiectivelor şi aspiraţiilor 

Plan managerial Octombrie Echipa managerială Document 

2. Constituirea structurilor 

responsabile cu implementarea 

instrumentelor pentru 

managementul calităţii (identificarea 

principalilor factori şi a rolului 

acestora): 

 Numirea coordonatorului 

pentru asigurarea calităţii: 

preşedintele Comisiei de asigurare a 

calităţii 

 Stabilirea Comisiei pentru 

asigurarea calităţii, rol: monitorizează 

desfăşurarea tuturor activităţilor, este 

responsabilă de îndeplinirea 

procesului de autoevaluare. 

 Constituirea catedrelor la 

nivelul şcolii pe arii curriculare. 

 Stabilirea echipei de 

observatori(şefii de catedre), care 

realizează observări sistematice 

ale activităţii de predare-învăţare 

Toţi membrii instituţiei 

sunt responsabili de 

asigurarea calităţii 

Septembrie Echipa managerială 

Consiliul de administraţie 

 

CEAC 

Procese verbale ale 

şedinţelor Consiliului 

de Administraţie 

 

Decizii de 

constituirea 

catedrelor şi 

denumire a şefilor de 

catedră 

 

Decizia de 

constituirea comisiei 

responsabile cu 

asigurarea calităţii 
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3. Diseminarea informaţiei: 

 Înfiinţarea unui punct de 

informare în şcoală privind 

asigurarea calităţii. 

 Distribuirea către toate 

catedrele a mapelor cu noutăţi care 

cuprind programe şcolare, 

curriculum şi SPP. 

 Prelucrarea în şedinţele de 

catedră a principiilor calităţii şi 

descriptorilor de performanţă. 

 Afişarea în cancelarie a 

criteriilor de evaluare şi a graficelor 

observărilor (asistenţe şi interasistenţe 

la lecţii). 

 Discutarea modului de 

interpretarea criteriilor. 

Informarea tuturor 

membrilor personalului 

privind asigurarea 

calităţii 

Octombrie Echipa managerială 

CEAC 

Şefii de catedre 

Mape noutăţi 

 

Procese verbale ale 

şedinţelor de catedră 

 

Grafice de asistente 

4. Elaborarea strategiei de 

observare: 

 Stabilirea criteriilor de evaluarea 

procesului de predare-învăţare. 

 Întocmirea graficelor de asistenţe 

şi interasistenţe la lecţii. 

Sistemul de asigurare a 

calităţii cu prinde 

criterii clare pe baza 

cărora se pot stabili 

punctele tari şi punctele 

slabe 

Octombrie Echipa managerială 

CEAC 

Echipa de observatori 

Fişa de observarea 

lecţiei 

 

Grafice de asistente 

5.Monitorizare-realizarea 

observaţiilor 

Stabilirea punctelor 

tarişia punctelor slabe 

Conform 

planificării 

Echipa managerială 

Echipa de 

observatori 

Fişe de observare 
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6. Evaluare: 

 Întocmirea raportului de 

autoevaluare la nivelul fiecărei 

catedre, conform fişelor de 

observare. 

 Întocmirea rezumatului 

punctelor tari şi slabe constatate. 

 Elaborarea planului de 

îmbunătăţire. 

 

Sistemul de asigurare a 

calităţii este dezvoltat, 

implementat şi 

continuu îmbunătăţit 

 

Iunie2022 

 

 

Septembrie 

 

Echipa managerială 

CEAC 

 

 

Documente 

 

3.2.8 Plan operaţional pentru activităţile de tranziţie de la şcoală la locul de muncă  

OBIECTIVE: 

1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în 

vederea facilitării integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Termen de 

realizare 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale 

cu calificările necesare pe 

piaţamuncii 

• Identificarea de noi 

agenţi economici, 

corespunzător domeniilor de 

pregătire profesională ale 

şcolii cu preponderență 

pentru învățământul dual 

• Elaborarea Curriculum-ului în 

dezvoltarelocală (CDL), documente 

în acord cu consultarea agenţilor 

economici reprezentativi din zonă 

• Fundamentarea planului de 

şcolarizare,în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii 

Adaptarea curriculum-

lui în dezvoltare locală 

(CDL)elaborate, la 

condiţiile agenţilor 

parteneri 

 

Plan de şcolarizare 

stabilit în acord cu 

cererea de 

calificări de pe 

piaţa muncii 

 

Septembrie

2021 

 

 

Octombrie

2021 

Echipa managerială 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Cadrele didactice 

 

Agenţii economici 

parteneri 

 

 

- Gradul de interes 

a partenerilor 

 

 

Agenţii 

economici 

parteneri 

 

Inspectorat

ul Şcolar 

Judeţean 

Gorj 
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2.Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de 

instruire teoretică şi practică 

pentru formarea profesională a 

elevilor, în condiţii care să le 

asigure atingerea 

performanţelor profesionale şi 

să le faciliteze integrarea la 

locul de muncă 

• Pregătirea şi desfăşurarea 

activităţilor didactice, cu scopul 

dezvoltării abilităţilor cheie şi 

dobândirea de către elevi a 

competenţelor tehnice necesare 

viitorului loc demuncă: 

 

- Utilizarea în procesul de 

predare-învăţare a metodelor 

activ-participative(învăţare 

centrată pe elev) şi a unor 

strategii de învăţare adaptate 

stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului 

de motivare a fiecărui elev 

 

- Realizarea unor materiale 

de învăţare-evaluare, adaptate unor 

metode didactice eficiente şi 

moderne 

 

- Utilizarea metodelor 

alternative de evaluare 

(autoevaluarea) 

 

Protocoale de colaborare 

încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate 

domeniile de pregătire, 

inclusiv pentru 

învățământul dual 

 

 

 

Protocoale de colaborare 

încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate 

domeniile de pregătire 

 

 

Dobândirea de către elevi 

a competenţelor pentru 

abilităţi cheie şi tehnice 

specializate, corespunzător 

Standardelor de Pregătire 

Profesională 

 

 

 

Dobândirea de către elevi 

a priceperilor şi 

deprinderilor practice 

 

 

 

 

 

Anşcolar 

 

 

 

 

Anşcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

Echipa managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

 

 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

Agenţii economici 

parteneri 

- Lipsa de interes 

sau/şi a 

partenerilor, a 

elevilor 

- Evoluţie 

defavorabilă a 

pieţei muncii 

- Situaţia 

economică la nivel 

local şi naţionale 

conomiei 

regionale 

- Cererea de 

produse 

- Direcţiile de 

dezvoltarea (ale 

agentului 

economic) pe plan 

local sau regional 

- Competitivitatea

agenţilor 

economici, în 

funcţie de normele 

de calitate 

-Retehnologizarea 

şi restructurarea 

unor unităţi 

economice 

 

-Implementarea 

normelor de 

protecţia mediului 
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• Desfăşurarea activităţilor de 

instruire practică a elevilor în 

Spaţii dotate corespunzător şi în 

condiţii similare viitorului loc de 

muncă: ateliere şcoală şi agent 

economic, corespunzător domeniului 

de pregătireprofesională 

-formarea comisiei 

responsabile cu activitatea de SSM şi 

AII 

- realizarea instructajului şi 

completarea fişelor individuale de 

protecţie a munciia elevilor, cu 

folosirea metodelor interactive de 

realizarea instructajului ce vizează şi 

evaluarea cunoştinţelor elevilor 

- întocmirea graficelor de 

desfăşurarea activităţilor de instruire 

practică curentă şi comasată 

- încheierea de protocoale de 

colaborare (parteneriate) cu agenţii 

economici la care se vor desfăşura 

activităţile de instruirepractică 

- repartizarea elevilor la 

agenţii economici 

- monitorizarea activităţilor de 

instruire practică a elevilor de către 

cadre didactice ale şcolii şi 

reprezentanţi ai agenţilor economici 

• Participarea elevilor la 

concursuri şcolare 

•Organizarea simulării examenelor 

finale de absolvire 

•Monitorizarea absolvenţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiilaconcursuri

leşcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformg

raficelor 

 

Decembrie 

 

Mai 

 

 

 

 

Cadrele 

didacticeDiriginţ

i 

- Migrarea 

forţei de muncă 

 

-Calitatea 

managementului 

 

 

Factori cu 

influenţă

pozitivă: 

- Participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri 

deformare 

 

 

 

 

 

 

- Participarea

elevilor la 

Olimpiade şi 

concursuri şcolare 
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3. Asigurarea pentru elevi, 

a condiţiilor de informare, 

Orientare şi consiliere 

privind cariera 

• Consilierea elevilor pentru 

buna orientare privind cariera, în 

scopul responsabilizării elevului 

privind propria formare şi 

atingerii performanţelor 

profesionale 

• Participarea elevilor la 

simularea unor interviuri 

în vederea angajării 

• Participarea elevilor la 

târguride job-uri („Bursa locurilor 

demuncă”)la care să fie prezenţi 

reprezentanţi ai 

agenţiloreconomici 

• Asigurarea unei baze de date 

care să cuprindă situaţia locurilor 

de muncă vacante şi 

documentele necesare angajării 

• Consilierea elevilor din 

clasele aX-a, privind continuarea 

formării la nivelul 3de calificare 

 

 

90% dintre absolvenţi vor 

fi pregătiţi pentru o 

survolare activă a pieţei 

forţei de muncă 

 

 

 

Inserţia a minim 70 % 

dintre absolvenţi pe piaţa 

muncii 

 

 

 

 

90% dintre elevii claselor a 

X-a vor continua studiile 

la nivel3 

 

 

An şcolar 

 

 

 

 

 

 

Sfârşitul 

anului şcolar 

 

 

Echipa managerială 

Consilier şcolar 

 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

- Gradul 

deinteresalelevil

orpentru 

propriaformare 

 

- Consilierea 

decătrediriginţi 

 

 

- Interesul tot 

maimare 

aangajatorilorfaţă

de 

studiileangajaţilo

r 

 

 

Agenţii 

economici

parteneri 

 

3.2.9 Planul operaţional pentru activităţile de dezvoltare a managementului şcolar 

OBIECTIVE: 

• Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a 

elevilor în propria formare 

• Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 

• Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

• Promovarea învăţării incluzive 
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Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 

realizare 

Persoana/ 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

1.Proiectarea, 

organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

de învăţare, cu implicarea 

activă a elevilor în 

propriul proces de 

formare–învăţare 

centrată pe elev 

-desemnarea unui 

Coordonator pentru 

activităţi de învăţare 

centrate pe elev 

- organizarea unor cursuri 

de formare, în colaborare 

cu Casa Corpului 

Didactic, pentru 

diseminarea informaţiilor 

privind învăţarea centrată 

pe elev 

- identificare a 

stilurilor de învăţare ale 

elevilor fiecărei clase şi 

stabilirea stilului dominant 

al clasei 

- 80%din personalul 

didactic participă la 

cursuri organizate pe 

metode active de 

învăţare 

- 100% dintre elevi 

completează 

chestionare pentru 

determinarea stilului 

de învăţare 

- înţelegerea de către 

elevi a modulului care îi 

ajută să înveţe cel mai 

bine 

- transformarea 

procesului învăţării 

într-unul activ, 

antrenant şi atractiv 

pentru elevi 

- lecţii cu activităţi 

centrate pe elev 

- participarea activă şi 

eficientă a elevilor la lecţii 

- petrecerea în mod 

plăcut şi cu succes a 

timpului la şcoală 

- responsabilizarea 

elevilor asupra propriei 

formări 

- planificări ale 

activităţilor didactice, 

proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe elev 

- chestionare pentru 

determinarea stilului de 

învăţare 

- formular epentru planul 

de lecţie 

- formular pentru analiza 

propriilor practici 

- formular pentru tema de 

lucru 

- adeverinţe ale cadrelor 

didactice, prin care se 

atestă participarea la 

cursuri de formare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilii

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice care 

au participat la 

cursuri de 

formare privind 

învăţarea 

centrată pe elev 

 

 

Cadrele 

didactice 

- disponibilitatea

cadrelor didactice 

de a desfăşura 

lecţii cu activităţi 

centrate pe elev 

- gradul de 

implicareşi 

antrenarea elevilor 

pentru participarea 

la lecţii 

- interesul 

manifestat de elevi 

pentru propria 

formare 
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- stabilirea strategiilor de 

învăţare,care corespund 

cel mai bine stilurilor 

individuale de învăţare ale 

elevilor 

- întocmirea proiectelor de 

lecţii cu activităţi centrate 

pe elev 

- pregătirea spaţiului şi a 

materialelor de învăţare 

- organizarea şi 

desfăşurarea de lecţii cu 

activităţi de învăţare 

centrate pe elev la toate 

clasele,cu sarcini diferite 

de învăţare pentru cele trei 

stiluri de învăţare: vizual, 

auditiv şi practic 

- utilizarea metodelor 

active în procesul 

învăţării: lucrul în grupuri 

mici şi perechi, jocul de 

rol, studiul de 

caz,brainstormingul 

- aplicarea metodelor 

alternative pentru 

- evaluare:autoevaluarea, 

proiectul individual şi în 

grup, portofoliul – 

- evaluarea eficienţei 

utilizării strategiilor 

didactice adecvate 

stilurilor individuale de 

învăţare 

- 95% din cadrele 

didactice aplică 

metodele active de 

învăţare 

- situaţii de învăţare în 

care elevii se vor simţi 

în largul lor şi vor avea 

încredere în strategia 

didactică folosită de 

profesor 

- abilităţi cheie 

dezvoltate la elevi şi 

competenţe tehnice 

dobândite de către 

aceştia, corespunzător 

Standardelor de 

Pregătire Profesionale 

- dezvoltarea la elevi a 

stilului preferat de 

învăţare 

- găsirea celei mai 

potrivite căi de a 

învăţa 

- creşterea eficienţei 

învăţării 

 

- proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe 

elev,cu sarcini 

diferenţiate pe stilurile 

individuale de învăţare 

ale elevilor 

- materiale şi resurse 

de învăţare adecvate 

stilurilor de învăţare 

ale elevilor: fişe de 

documentare,fişe de 

lucru, teste, fişe de 

evaluare, fişe de 

observare, proiecte şi 

miniproiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 

 

Echipa 

managerială

Responsabilii

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice 

 

Cadrele 

didactice care 

au participat la 

cursuri de 

formare privind 

învăţarea 

centrată pe elev 

- disponibilitatea 

cadrelor didactice 

pentru aplicarea 

strategiilor 

didactice care să 

corespundă 

stilurilor 

individuale de 

învăţare ale 

elevilor 

 

Factori cu 

influenţă

pozitivă: 

- participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

formare 
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2.Construirea unui 

mediu de învăţare 

accesibil pentru toţi 

elevii,cu asigurarea de 

şanse egale 

• asigurarea condiţiilor 

egale de acces la 

programele de învăţare 

pentru toţi elevii şi 

sprijinirea acestora 

pentru propria formare 

- identificarea 

elevilor cu un 

nivel scăzut de 

pregătire 

- asigurarea 

sprijinului specializat 

pentru învăţare: personal 

didactic bine pregătit 

• adecvarea mediului de 

învăţare,nevoilor 

individuale ale elevilor 

- asigurarea unui 

mediu fizic potrivit 

pentru învăţare:săli de 

clasă, cabinete de 

specialitate, ateliere- 

şcoală,bibliotecă ş.a 

 

-îmbunătăţirea 

performanţelor de 

învăţare 

 

- toţi elevii identificaţi 

având un nivel 

scăzutde pregătire vor 

beneficia de programe 

speciale de pregătire 

-progres în pregătire 

- programe de 

învăţare individuale 

care să asigure 

progresul şi învăţarea 

- programe de 

învăţare pentru elevii 

care participă la 

concursuri şcolare 

 

 

 

An şcolar 

 

Echipa 

managerială 

 

 

Responsabilii

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice 

 

Cadrele 

didactice care 

au participat la 

cursuri de 

formare privind 

învăţarea 

centrată pe elev 
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Activităţi 

remediale prin 

proiectul ROSE 

Îmbunătăţirea eficienţei 

şi eficacităţii procesului 

de formare a 

competenţelor cheie prin 

implicarea a 105 de 

elevi/an din învăţământul 

liceal în activități de 

susținere remedială în 

vederea creșterii ratei de 

absolvire a claselor 

terminale, participare și 

de promovarea 

examenului de 

bacalaureat cu 1% pe an 

de proiect; 

 

Îmbunătățirea 

comunicării și 

interacționării în mediul 

social, școlar, familiar; 

 

 

Activitățile de consiliere se reflectă în:  

- aplicare de teste de autocunoaștere; 

- analiza de diferite situaţii/experienţe 

emoţionale  

- abordarea și analiza unor teme  

- realizarea de lecturi expresive, vizionări 

secvențe din ecranizări, exerciții 

antrenante de identificare a scenelor, 

personajelor, operei, exerciții creative de 

transpunere a mesajului operei, a 

personajului în alte contexte, de 

comparare și confruntare a personajelor 

din opere diverse etc. 

- participarea la activitati derulate la nivel 

național (proiectul Lecturiada. Istoria 

unui posibil viitor 2021-susținut de 

ANPRO (ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ 

A PROFESORILOR DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata de 

implementare a 

proiectului 

ROSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială    

 

 

 

 

 

Echipa de 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de 

interes al 

elevilor 
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3.2.10 Planul de dezvoltare europeană  

 

3.4. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE 

LA NIVEL EXTERN 

(principalii parteneri externi) 

 

Motivarea 

 Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 

participare la proiecte naţionale şi europene. 

 Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi 

îndeplini misiunea. 

 Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 

 CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+. 

 Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, 

granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ, site ARACIP, site ISMB, 

site ERASMUS+ , legislație actualizată 

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, 

formatori, experți din exterior; 

 Resurse de timp alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluare a proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PAS; 

 Resurse de autoritate şi putere: ISJ, MECŞ,Comisia Europeană, Primarie,Consiliu local. 

Rezultate aşteptate: 

 Şcoalarealizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru 

proiecte strategice sau de mobilitate; 

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se 

evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi; 

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate; 

 Cultura organizaţionalăva deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni 

mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care le au în şcoală 

1. BAZA CONCEPTUALĂ  

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  

 Raportul anual 2015-2016 al Comisiei de programe și proiecte și al Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-

Jiu,  

 Planul Managerial al Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu pentru anul şcolar 2016/2017.  

 Strategia Europa 2020, Bruxelles, 3.3.2011  

 Decizia de instituire a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii adoptată de Parlamentul 

European și Consiliu la 15 noiembrie 2006 (Decizia nr. 1720/2006/CE)  

 Cerere de propuneri 2012 – EAC/27/11 - Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 

LP)(2012/C 233/06).  

 O.M. 4469/2012 referitor la Metodologia privind folosirea instrumentelor Europass și Youthpass, 

publicată în M. OF. 508/2012.  

 O.M. nr. 5564/2012 referitor la Metodologia de recunoaștere a rezultatelor învățării în context 

nonformale și informale a cadrelor didactice și de echivalare a acestora în credite pentru educație 

și formare profesională.  
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2. LISTA DE PRIORITATI PE DOMENII DE ACȚIUNE/OBIECTIVE GENERALE  

 

I. OBIECTIV GENERAL:  

Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie în școală  

Domeniul 1 – Proiectare  

Obiective specifice:  

Analiza şi diagnoza activităţii  

Realizarea documentelor de planificare a activităţii  

Creşterea calităţii activităţii.  

Domeniul 2: Conducere operaţională  
Obiective specifice :  

Operaţionalizarea activităţii.  

Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.  

 

II. OBIECTIV GENERAL:  

Accesibilizarea informațiilor referitoare la Uniunea Europeană și la oportunități de finanțare prin 

programe și proiecte. Creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene prin intermediul 

proiectelor si programelor naționale și transnaționale.  

Domeniul 3: Organizare  

Obiective specifice:  

-Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.  

-Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.  

-Utilizarea unor tehnici şi metode  inovative de predare-învățare-evaluare (metodologii interactive). 

-Dezvoltarea unor  noi forme de organizare a activității școlare și extrașcolare și  de  noi deprinderi 

intelectuale. 

 

III. OBIECTIV GENERAL:  

Obiectivarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare și evaluare adresate beneficiarilor 

direcți și indirecți ai proiectelor și programelor desfășurate în școli.   

Domeniul 4: Monitorizare. Evaluare. Control  
Obiective specifice:  

Eficientizarea activităţii.  

Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.  

Domeniul 5: Negocierea şi rezolvarea conflictelor  
Obiective specifice:  

Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.  

 

IV. OBIECTIV GENERAL:  

Exploatarea rezultatelor proiectelor în scopul de a le optimiza valoarea și a le spori impactul.  

Domeniul 6: Comunicare şi informare  
Obiective specifice:  

Asigurarea fluxului informaţional.  

Eficientizarea comunicării.  

Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţii şcolare.  

Domeniul 7: Motivare  

Obiective specifice: 

Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.  

Domeniul 8: Implicare.Participare  
Obiective specifice:  

Creşterea gradului de implicare.
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Nr. 

crt. 

Domenii 

funcționale 

obiective specifice 

Acțiuni Strategii de realizare Resurse Termen Responsabi

li 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori 

de rezultat 

 Domeniul 1: 

Proiectare  
♦ Analiza şi 

diagnoza activităţii  

♦ Realizarea 

documentelor de 

planificare a 

activităţii  

♦ Creşterea 

calităţii activităţii.  

 

Realizarea 

analizei și a 

diagnozei 

activității 

desfășurate în 

Comisia pentru 

proiecte 

internationale 

 

Elaborararea raportului 

de activitate pentru anul 

școlar 2019-2020 

 

Realizarea analizei de 

nevoi pentru anul școlar 

2020-2021 

- 

documentel

e de 

organizare a 

activităților 

din anul 

școlar 

trecut;  

- programe 

de 

activitate, 

chestionare 

de feedback 

septembrie 

2020 

Responsabil 

comisie 

O analiză a 

activității în 

domeniul 

proiectelor 

europene  

 

Un raport 

de 

activitate 

pentru anul 

școlar 

2016-2017 

 

Elaborarea 

planului 

managerial 

specific și a 

celorlalte 

documente 

managerial pentru 

anul școlar curent  

 

Elaborarea și avizarea 

Planului managerial 

pentru anul școlar 

current  

 

Elaborarea Programului 

de activități al comisiei 

- raportul 

anual de 

activitate pe 

anul școlar 

trecut  

 

octombrie 

2020 

 

Responsabil 

comisie 

Corelarea cu 

strategia 

școlii, a  ISJ 

Gorj, MEN  

 

Un Plan 

managerial 

 

Un 

Program 

de 

activități  

2 Domeniul 2: 

Conducere 

operaţională  

♦ 

Operaţionalizarea 

activităţii.  

♦ Organizarea în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor.  

Coordonarea 

activității echipei  

 

Stabilirea atribuțiilor 

membrilor comisiei în 

concordanță cu planul 

de acțiune semestrial, cu 

competențele și 

experiența acestora  

- fișe de 

atribuții  

 

octombrie 

2020 

 

Responsabil 

comisie 

Creșterea 

calității 

implementări

i proiectelor 

și activităților 

europene  

Fișe de 

atribuții  

Operaționalizarea 

resursei de timp  

 

Respectarea palnului de 

acțiune semestrial  

 

- program 

de activități 

 

Permanent  

 

Membrii 

comisie 

Încadrarea în 

planificarea 

resursei de 

timp  

Rapoarte 

de 

activitate  

Un raport 
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de 

activitate 

semestrial  

 Domeniul 3: 

Organizare  

 

♦ Organizare în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor.  

 

♦ Extinderea şi 

eficientizarea 

parteneriatului 

educaţional.  

Constituirea de 

echipe de lucru 

pentru realizarea 

proiectelor și 

programelor  

 

Derularea în continuare 

a proiectelor aflate în 

implementare  

- fișe de 

atribuții, 

decizia 

echipei de 

proiect 

 

Permanent, 

conform 

graficului 

de activități 

din aplicații  

 

Responsabil 

comisie 

Încadrarea în 

termenele 

stabilite  

 

Rapoarte 

de 

activitate  

 

 Încheierea de 

parteneriate 

educaționale în 

vederea 

implementării de 

proiecte comune 

Derularea de proiecte în 

parteneriat 

- formulare 

de 

parteneriat 

Permanent Membrii 

comisie 

Respectarea 

obligațiilor 

asumate 

Convențiil

e de 

parteneriat 

 Repartizarea 

atribuțiilor și 

sarcinilor pentru 

membrii comisiei 

în funcție de 

competențele și 

experiența 

profesională  

Stabilirea 

responsabilităților 

membrilor pe tematicile 

stabilite în planul 

managerial  

 

- plan 

managerial 

 

Conform 

planului 

managerial 

 

Responsabil 

comisie 

Creșterea 

calității 

implementări

i proiectelor 

și activităților 

europene  

 

Fișe de 

atribuții  

Organizarea 

activităților de 

perfecționare a 

cadrelor didactice 

în domeniul 

proiectelor 

europene  

Stabilirea contactului cu 

CCD Gorj pentru 

planificarea activităților 

de formare 

 

- oferta de 

formare 

CCD 

- planul de 

acțiune ISJ 

Gorj 

Conform 

planului de 

acțiune  

 

Responsabil 

comisie 

Perfecționare

a continuă a 

cadrelor 

diactice  

 

Nr. de 

activități 

de formare 

 

Relaționarea cu 

mediul social, 

cultural și 

economic specific 

comunității locale  

 

Inițierea, impicarea, 

sprijinirea unor proiecte 

ce au ca scop creșterea 

gradului de cooperare 

școală-comunitate 

locală  

- protocoale 

de 

colaborare  

 

Permanent  

 

Membrii 

comisie 

Creșterea 

gradului de 

cooperare 

între școli și 

comunitatea 

locală  

Nr. de 

proiecte 

derulate  
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3 Domeniul 4: 

Monitorizare. 

Evaluare. 

Control  
♦ Eficientizarea 

activităţii.  

♦ Identificarea 

punctelor slabe şi 

a punctelor tari în 

activitate.  

 

Monitorizarea 

proiectelor 

europene aflate în 

derulare  

 

Elaborarea și aplicarea 

criteriilor și a 

instrumentelor de 

monitorizare și evaluare  

Valorificarea 

rezultatelor evaluării  

- 

instrumente 

de 

monitorizar

e, fișe, 

rapoarte, 

chestionare  

 

Conform 

graficului 

semestrial  

 

Responsabil 

comisie 

Aplicarea 

instrumentelo

r de evaluare 

specifice 

proiectelor 

europene  

 

Nr. de 

rapoarte de 

monitoriza

re  

 

Întocmirea 

raportului 

semestrial și 

anual asupra 

activității  

Elaborarea rapoartelor 

semestriale și anuale  

 

- rapoarte  

 

Semestrial, 

anual 

 

Responsabil 

comisie 

Respectarea 

structurii și a 

termenelor  

Raportul 

de 

activitate  

 

4 Domeniul 5: 

Negocierea şi 

rezolvarea 

conflictelor  

♦ Utilizarea 

negocierii ca 

mijloc de 

optimizare a 

activităţii.  

Depistarea și  

rezolvarea 

imediată și 

eficientă a 

conflictelor  

 

 

Medierea conflictelor 

prin negociere 

- procese 

verbale 

Ori de câte 

ori se 

impune 

Responsabil 

comisie 

Înlăturarea  

conflictelor  

 

 

Negocierea 

contractelor 

pentru obținerea 

fondurilor 

extrabugetare  

 

Inițierea de alte proiecte 

LLP, FSE, CE.  

 

- declarații, 

alte 

documente 

necesare 

contractării  

 

Conform 

grafic 

finanțatori 

Responsabil 

comisie 

Creșterea 

fondurilor 

extrabugetare  

 

Nr. 

proiectelor 

contractate  

 

5 Domeniul 6: 

Comunicare şi 

informare  

♦ Asigurarea 

fluxului 

informaţional.  

♦ Eficientizarea 

comunicării.  

♦ Atragerea 

opiniei publice şi a 

Informare 

periodică și 

ritmică  

 

Transmiterea de mesaje 

și informații în timp real  

- materiale 

de 

informare 

comunicare 

Permanent Responsabil 

comisie 

Creșterea 

numărului de 

cadre 

didactice și 

elevi 

implicate în 

proiecte 

europene  

 

 

Nr. de 

mesaje  
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factorilor locali în 

vederea sprijinirii 

unităţii şcolare.  

 

Exemplificarea 

exemplelor de 

bună practică  

Diseminarea bunelor 

practice în domeniul 

proiectelor europene  

- materiale 

de 

informare și 

diseminare  

 

Permanent Membrii 

comisie 

Accesul lărgit 

la informația 

științifică  

 

Nr. de 

materiale 

 

Colaborarea cu 

mass-media 

locală în vederea 

informării opiniei 

publice și 

atragerii 

sprijinului 

posibililor 

sponsori  

Diseminarea 

activităților europene 

către mass-media locală  

 

- articole, 

comunicate 

de presă  

 

Permanent Membrii 

comisie 

Promovarea 

activităților. 

Creșterea 

interesului 

pentru 

depunerea de 

aplicații  

Nr. de 

materiale 

publicate 

Transmiterea 

către forurile 

superioare a 

documentelor 

solicitate  

 

Elaborarea și 

transmiterea rapoartelor 

centralizate către ISJ 

Gorj,  ANPCDEFP 

- e-mail, 

fax, situații 

centralizato

are  

 

Conform 

solicitărilor 

Responsabil 

comisie 

Respectarea 

conținutului 

și a 

termenelor  

 

Nr. situații  

 

6 Domeniul 7: 

Motivare  
Obiective 

specifice  

Stimularea şi 

motivarea 

materială şi 

morală a cadrelor 

didactice şi a 

elevilor.  

Încurajarea și 

sprijinirea 

ințiativelor  

 

Acordarea de consiliere 

și consultanță pe tipuri 

de proiecte și programe  

 

- produse 

finale, 

suporturi de 

curs.  

 

Periodic Membrii 

comisie 

Creșterea 

numărului de 

aplicații în  

 

Nr. 

proiectelor 

depuse  

 

  Stimularea 

parteneriatului 

educațional prin 

preluarea 

inițiativei  

 

Promovarea produselor 

finale ale proiectelor 

prin participarea la 

concursul național 

Made for Europe  

 

- produse 

finale 

realizate în 

cadrul 

proiectelor  

Permanent Responsabil 

comisie 

Promovarea 

produselor 

finale ale 

proiectelor 

europene  

Rezultatele 

de la faza 

județeană/ 

națională  
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7 Domeniul 8: 

Implicare.Partici

pare  

Obiective 

specifice:  

Creşterea gradului 

de implicare.  

Dezvoltarea 

culturii 

organizaționale 

prin încurajarea 

participării și a 

inițiativei  

 

Încurajarea 

independenței cadrelor 

didactice în scrierea și 

implementarea unor 

proiecte europene  

 

- formulare, 

documente 

de 

informare 

 

Conform 

calendarulu

i de 

depunere 

 

Responsabil 

comisie 

Optimizarea 

culturii 

organizaționa

le  

 

Nr. de 

aplicații 

 

 

 

3.5. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane responsabile Parteneri Sursa de 

finantare 

Perfecţionare prin 

obţinere definitivat şi 

grade didactice 

Număr de cadre 

didactice cu 

definitivat şi grade 

didactice 

An şcolar Responsabil cu 

perfecţionarea 

I Ş.J.  

Universităţi de 

profil 

Extrabugetară 

Activităţi metodice în 

cadrul catedrei 

Număr de cadre 

didactice implicate 

activ 

Lunar Şef comisie metodică  Extrabugetară 

Activităţi metodice în 

cadrul comisiilor 

metodice la nivel 

judeţean 

Număr de cadre 

didactice implicate 

activ 

Semestrial Responsabil cerc 

pedagogic 

I Ş.J.  

 CCD- 

Extrabugetară 

Stagii de formare pe 

noua curriculă şi 

metode active de 

învăţare 

Număr de cadre 

didactice formate 

An scolar Echipa managerială a 

şcolii 

I Ş.J.  

 CCD- 

Extrabugetară 
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3.6. FINANŢAREA PLANULUI 

 

 Surse de finanţare : 

         - Primăria Municipiului  

          -Surse extrabugetare; 

          - Fonduri ale Comitetului de părinţi; 

          - Finanţare nerambursabilă din fonduri UE 

 

 

 

PARTEA A IV-A CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Partea a IV-a, CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

4.1. Consultarea 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

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

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi 

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

profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.  

Aceste  informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI, PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea 

analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala 

are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea obiectivelor 

priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

SURSE DE INFORMAŢII: 

Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, 

oferta de şcolarizare) 

Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

Site-uri de prezentare a judeţului Gorj si al Regiunii SV Oltenia 

PRAI Sud-Vest 

PLAI Gorj 

Date statistice - AJOFM Gorj 

Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PRAO) 2009-2013 

Chestionare, discuţii, interviuri 

Rapoarte scrise ale ISJ şi MECTS întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală, Secretariatul 

tehnic al Pactului Teritorial Sud-Vest Oltenia 

Dezechilibrele de pe piaţa muncii  în judeţul Gorj privind ocuparea şi şomajul, Editura ISSA, Craiova, 

2010 
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4.2. Monitorizarea şi evaluarea 

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, Consiliul 

elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

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

revizuire periodică şi corecţii. 

 utilizarea instrumentelor de monitorizare PAS in conformitate cu instructiunile de pe site-ul www 

cndiptoi.tvet.ro. 

 

4.3. Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare  

Tipul activitatii Responsabilitatea 

diseminarii/monitorizarii

/evaluarii 

Frecventa 

diseminarii/monitoriza

rii/evaluarii 

Datele 

intalnirilor 

de analiză 

Diseminare PAS prin: 

Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la catedre 

Întâlniri cu Consiliul elevilor 

Întâlniri cu părinţii 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

Consilier educativ 

Psiholog 

Lunar 

 

Decembrie  

Intocmirea seturilor de date care 

să sprijine monitorizarea ţintelor 
Responsabil CEAC 

Responsabil catedra 

tehnica 

Lunar Decembrie  

Martie  

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Director 

Director adjunct 

 

Trimestrial Decembrie 

Martie  

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina rezultatelor 

obţinute 

Director 

Director adjunct 

Echipa elaborare PAS 

 

Trimestrial Decembrie 

Martie  

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

Director 

Director adjunct 

Echipa elaborare PAS 

 

Anual Iunie  

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a 

impactului asupra comunităţii 

 

Consiliu de 

Administratie 

Anual Septembri

e  

Prezentarea generală a 

progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

Director 

Director adjunct 

 

Anual Iunie  

Evaluarea progresului în 

atingerea 

ţintelor. 

Director 

Director adjunct 

Consiliu de 

Administratie 

Anual Iunie  
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ABREVIERI 

 

ADR                                            Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM                                      Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

ANC                                            Autoritatea Naţională pentru calificări 

ANS                                            Agenţia Naţională Socrates 

CA                                               Consiliul de Administraţie 

CC                                               Consiliul Clasei 

CCD                                            Casa Corpului Didactic 

CDL                                             Curriculum de dezvoltare locală 

CDS                                             Curriculum la decizia  şcolii 

CDLPS                                        Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale 

COŞ/C                                          Consiliere şi orientare şcolară / în carieră 

CP                                                Consiliul Profesoral 

CŞ                                                Consiliul Şcolar 

DRU                                              Dezvoltarea Resurselor Umane 

EFP                                               Educaţie şi Formare Profesională  

 EU                                                Uniunea Europeană 

FB                                                 Foarte Bine 

ÎPT                                                Învăţământul Profesional şi Tehnic 

ISJ Gorj                                       Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

IMM                                              Întreprinderi mici şi mijlocii 

MECTS                                         Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului 

PAS                                               Planul de Acţiune al Şcolii 

PRAI                                            Planul Regional de Acţiune al Învăţământului Profesional -Tehnic 

PLAI                                             Planul de Local de Acţiune pentru Învăţământ 

RDSVO                                        Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia 

SPP                                               Standard de Pregătire Profesională 

UE                                                 Uniunea Europeană 

UC                                                 Unitate de Competenţă 

UIP                                                Unitatea de Implementare a Programului  

TC                                                 Trunchi comun 

TVET                                            Sistemul de Învăţământ Tehnic şi Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


