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Partea  1 – CONTEXT 
“Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm.” (Victor Hugo) 

 

 

1.1 FORMULAREA VIZIUNII ȘI MISIUNII ȘCOLII  

 

VIZIUNEA ȘCOLII 

Calitate, competență, profesionalism, performanță, egalitatea șanselor, învățământ 

profesional şi tehnic eficient, orientat către piață şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunității 

locale şi aspirațiilor individuale. 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” contribuie la dezvoltarea unui învățământ profesional şi 

tehnic de calitate, atractiv, care oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui 

elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul 

întregii vieți, să poată contribui ca absolvent al învățământului profesional şi tehnic la dezvoltarea 

economică a comunității sale.  

Pentru aceasta, şcoala, împreună cu partenerii săi sociali, îşi propune crearea condițiilor 

propice unei bune formări a elevilor în domeniile: mecanică, electromecanică, electronică și 

automatizări, estetica și igiena corpului omenesc. Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea 

unor competențe profesionale care să le permită absolvenților integrarea pe piața muncii din 

România, precum şi pe piața Uniunii Europene. 

 

Misiunea Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” este de a forma viitorii specialişti în funcție 

de cerințele de pe piața muncii. 

 

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală:  

1. Principiul egalității de șanse, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a 

învăța şi de a deveni furnizori de informații şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, 

nediscriminare, şanse egale la educație;  

2. Motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conceptul de dezvoltare durabilă cu 

scopul de a avea tineri mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente şi viitoare, 

dezvoltarea competențelor personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora; 

3. Cooperarea directă a elevilor, părinților şi a profesorilor cu rețele şcolare județene, 

regionale, naționale şi internaționale;  

4. Dialogul intercultural prin activități de parteneriat, desfăşurate la nivelul instituției noastre.  

 

Convingeri:  

1. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” oferă educație de calitate prin filiera tehnologică 

asigurând şanse egale pentru toți elevii, indiferent de rasă, gen, convingeri, religie sau etnie.  

2. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” este angajat pentru a asigura nevoile educaționale în 

învățământul profesional şi tehnic la nivel local şi regional.  
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3. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” are convingerea că formarea continuă a profesorilor 

contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora, la ameliorarea calității 

procesului de învățământ şi la favorizarea relațiilor cu comunitatea educativă locală.  

4. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” crede în crearea unui climat care să încurajeze elevii să îşi 

dezvolte potențialul şi să respecte demnitatea umană.  

 

  

1.2 EVOLUȚIA PROFILURILOR 

 

Scurt istoric  

Ion Bănescu  „… apostol al Şcolii Dobrogene, iubea această provincie şi a contribuit de a o 

face cunoscută” (Eugen Pittard - antropolog elvețian, prietenul lui Ion Bănescu). Lui Ion Bănescu îi 

revine meritul înființării primelor şcoli primare din Constanța în 1879 şi punerii bazelor Şcolii 

Normale de Învățători în 1893. 

Din considerente strategice şi economice specifice zonei geografice, în 1974 Ministerul 

Apărării Naționale a înființat actuala şcoală pentru a pregăti forță de muncă necesară Şantierului 

Naval Mangalia (şantier militar). În anul 1976, prin ordinul Ministerului Educației şi 

Învățământului au fost înființate, pe lângă liceul respectiv, Şcoala Profesională şi Şcoala de Maiştri 

– Mangalia. 

Încă de la începuturile sale, şcoala a pregătit elevi din toată țara, în special din regiunea 

Moldova, care au constituit baza forței de muncă a celor două Şantiere Navale ale oraşului 

Mangalia: Şantierul Naval 1 (militar) şi Şantierul Naval 2 Mai (civil). 

 De la înființarea sa şi până în prezent şcoala a avut diverse denumiri: 

• 1974 - 1990 - Liceul Industrial nr. 1  

• 1990 - 1995  - Grup Şcolar Industrial pentru Construcții de Maşini 

• 1996 – 26.08.2012 - Grup Şcolar Industrial  „Ion Bănescu”  

• din 27.08.2012 - Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

Amplasat în partea de sud a municipiului Mangalia - zonă geostrategică a țării - la aproximativ 

500 de metri de Țărmul Mării Negre, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” răspunde de peste 40 de ani 

dorinței tinerilor de a accede la forme de pregătire adecvate profilului lor psihologic şi adaptate 

dinamicii pieței muncii. 
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Încadrarea în spațiul geografic regional 

Situat în partea de S-E a județului, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” este singura unitate de 

învățământ cu profil tehnic, având o diversificată ofertă de formare inițială şi continuă ce acoperă 

întreaga gamă a cererii educaționale a populației de vârstă şcolară (14 - 19 ani) precum şi a 

adulților, în raport cu cerințele angajatorilor, punând accent pe calitate în formarea profesională 

certificată prin inserția socio-profesională a absolvenților şi prin continuarea pregătirii pentru 

nivelul 3, 4 sau 5.    

 
Aria geografică deservită de şcoală 

În anul şcolar 2021-2022 şcoala pregăteşte 597 elevi din mediul de rezidență urban şi rural:  

▪ 54,77 % urban (Mangalia, Negru-Vodă); 

▪ 45,23 % rural (23 August, Dulceşti, Costineşti, Moşneni, Pecineaga, 2 Mai, Limanu, 

Vama-Veche, Arsa, Cotu-Văii, Darabani). 

 

Oferta educațională pentru anul şcolar 2021-2022 

 Domenii de pregătire 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” oferă instruire prin trei nivele educaționale:  

−  liceu tehnologic (nivel 4)  

−  învățământ profesional (nivel 3) 

− școală de maiștri (nivel 5) 

Liceu - filieră tehnologică (ruta directă de calificare) 

Forme de pregătire: cursuri de zi, cursuri serale 

Nivel de calificare profesională: 4 

Învățământ profesional (Învățământ profesional de 3 ani) 

Forme de pregătire: cursuri de zi 

Nivel de calificare profesională: 3 

Școală de maiștri 

Forme de pregătire: cursuri serale 

Nivel de calificare profesională: 5 
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Clubul Sportiv Școlar – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” oferă pregătire sportivă prin două 

ramuri sportive: 

− fotbal (nivel avansat) 

− lupte libere (nivel începător și performanță) 

  

Oferta educațională și sportivă pentru anul școlar 2021-2022 dovedeşte capacitatea instituției de a 

răspunde unor nevoi diverse de educație, formare profesională şi pregătire sportivă, la toate nivelele 

specifice învățământului tehnologic. 

 

 

Anul şcolar 2021-2022 

 

Liceu - filieră tehnologică 

                      Forme de pregătire: cursuri de zi şi seral 

          Nivel de calificare: 4 

 

Ruta 

 

Calificări profesionale 

Clasa 

Curs  zi Seral 

IX X XI XII XIs XIIs XIIIs 

Ruta 

directă 

Tehnician operator tehnică de calcul 1 -  1 - - - 

Tehnician mecatronist 1 - - 1 - - - 

Tehnician proiectant CAD - 1 1 - - - - 

Tehnician electromecanic - 1 1 1 - - - 

Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparații - - - - 1 1 1 

 

Învățământ profesional            

             Forme de pregătire: cursuri de zi  

             Nivel de calificare: 3 

         

Nr 

crt. 

 

Domenii de 

pregătire 

 

 

Calificare profesională 

Nivel 3 

Învățământ profesional  de 3 ani          

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a 

1  

Mecanică 

▪ Lăcătuş construcții navale 0,5 0,5 - 

2 ▪ Sudor 0,5 1 1 

3 ▪ Tubulator  naval 0,5 - - 

4 ▪ Mecanic auto 0,5 0,5 0,5 

5. Estetica și igiena 

corpului omenesc 

▪ Frizer-coafor- manichiurist-

pedichiurist 

0,5 0,5 1 

6. Electromecanică  ▪ Electromecanic nave 0,5 0,5 0,5 

 

Şcoala de Maiştri 

       Forme de pregătire: cursuri serale  

                     Nivel de calificare: 5 

Nr 

crt. 

Domeniu de 

pregătire 

 

Calificare profesională 

Anul 

I II 

1 Mecanică ▪ Maistru construcții navale  - 1 
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Club Sportiv Şcolar  

Ramuri sportive Începători Avansați Performanță 

Nr. 

Grupe 

Nr. Elevi Nr. 

Grupe 

Nr. Elevi Nr. 

Grupe 

Nr. Elevi  

Fotbal - - 3 60 - - 

Lupte libere 2 30 - - 1 10 

 

 

1.3 ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 

 

În anul şcolar 2020 – 2021 şcoala a funcționat cu un număr de 23 de clase, cu un efectiv de 

604 elevi. 

 

• Rezultatele la sfârşitul anului şcolar au fost:  

(sursa: statistica şcolii) 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

240
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ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 
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• Rezultate la examenele de certificare a competențelor profesionale: nivel 3, nivel 4 şi nivel 5 

(sursa: statistica şcolii) 

Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Inscrisi 49 53 24

Prezentati 49 53 24

Promovati 49 53 24
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• Rezultate la examenul de Bacalaureat 2021 (serie curentă) 

(sursa: statistica şcolii) 

61
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Procent promovabilitate: 27,27% 

 

• Rezultate la examenul de Bacalaureat 2021 (serie curentă + serie anterioară) 

(sursa: statistica şcolii) 

92
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Procent promovabilitate: 34,11% 

 

Cauze: 

➢ Lipsa interesului elevilor pentru educație; 

➢ Lipsa interesului părinților pentru educația copiilor; 

➢ Lipsa motivației pentru învățare a elevilor. 

Măsuri de eliminare a cauzelor eșecului școlar: 

➢ Eficientizarea procesului de învățare 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 învățare ale 

elevilor 

➢ Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 
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1.4 CONTEXTUL EUROPEAN, NAȚIONAL ŞI REGIONAL 

1.4.1  OBIECTIVE ȘI ȚINTE STRATEGICE LA NIVEL EUROPEAN 

 

DOMENII PRIORITARE în perioada 2021-2030: 

1. protejarea cetățenilor și a libertăților 

2. dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate 

3. construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al 

impactului asupra climei 

4. promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială 

 

DOMENII PRIORITARE PENTRU COOPERAREA EUROPEANĂ pe durata primului 

ciclu: 2021-2025 

 

Domeniul prioritar 1 – Calitate, echitate, incluziune și reușită în educație și formare 

Aspecte și acțiuni concrete 

- Promovarea achiziției competențelor-cheie1, inclusiv a competențelor de bază, care 

reprezintă o condiție prealabilă pentru a prospera în viață, pentru a găsi sau a crea locuri de muncă 

care să ofere satisfacții și pentru a deveni cetățeni implicați. 

- Încurajarea și sprijinirea învățării și predării limbilor și a multilingvismului, permițând 

cursanților, cadrelor didactice și formatorilor să beneficieze de un veritabil spațiu european de 

învățare, prin continuarea punerii în aplicare a Recomandării din 2019 a Consiliului privind o 

abordare globală a predării și învățării limbilor, inclusiv în cadrul EFP. 

- Introducerea unei perspective europene în educație și formare va oferi cursanților o imagine 

despre ce înseamnă Europa, în general, și Uniunea Europeană, în particular, în viața lor cotidiană, 

inclusiv prin extinderea și consolidarea acțiunilor Jean Monnet. 

- Menținerea instituțiilor de educație și formare ca medii sigure, lipsite de violență, hărțuire, 

discursuri dăunătoare, dezinformare și toate formele de discriminare, inclusiv prin continuarea 

punerii în aplicare a Recomandării Consiliului din 22 mai 2018 privind promovarea valorilor 

comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării. 

- Stimularea creării unui mediu școlar sigur și propice drept condiție necesară pentru aspecte 

concrete precum combaterea discriminării, a rasismului, sexismului, segregării, intimidării (inclusiv 

online), violenței și stereotipurilor și pentru starea de bine personală a tuturor cursanților. 

- Sprijinirea tuturor cursanților să atingă un nivel de referință în ceea ce privește competențele 

de bază, cu un accent deosebit pe grupurile expuse riscului de a avea rezultate slabe și de a părăsi 

timpuriu școala, inclusiv identificarea unor reforme eficace ale politicilor pentru a sprijini mai bine 

dobândirea competențelor de bază, referitoare mai ales la programa de învățământ și/sau la 

evaluare, precum și capacitatea instituțiilor și a personalului de a inova și de a-și dezvolta abordările 

și mediile de învățare. 

 
1 Astfel cum se prevede în Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 

vieții (JO C 189, 4.6.2018, p. 1). 
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- Promovarea strategiilor de succes educațional la nivel național pentru a încuraja încheierea 

cu succes a parcursurilor educaționale și de formare de toți cursanții și pentru a reduce părăsirea 

timpurie a sistemului de educație și formare și rezultatele slabe, prin sprijinirea unei abordări care să 

îi implice pe toți actorii de la nivelul școlii, cu o viziune generală și incluzivă a educației axate pe 

cursant. 

- Abordarea diversității tot mai mari a cursanților și îmbunătățirea accesului la educație și 

formare de calitate și incluzivă pentru toți cursanții, inclusiv pentru grupurile dezavantajate și 

vulnerabile, cum ar fi cursanții cu nevoi specifice de învățare, minoritățile, persoanele provenite 

dintr-un context de migrație și romii, și cu mai puține oportunități din cauza poziției lor geografice 

și/sau a situației lor dezavantajate din punct de vedere socioeconomic. 

- Punerea în aplicare a cadrului de calitate european pentru sisteme de înaltă calitate de 

educație și îngrijire timpurie a copiilor.  

- Abordarea problemei disparităților de gen în educație și formare și a inegalității de șanse 

pentru fete și băieți, pentru femei și bărbați, prin promovarea unor opțiuni educaționale mai 

echilibrate din punctul de vedere al genului, prin contestarea și eliminarea stereotipurilor de gen în 

educație și în carierele pedagogice, mai ales în domeniile de studiu STIAM, prin abordarea unor 

aspecte precum rezultatele slabe ale băieților, comportamentul agresiv și hărțuirea sexuală și 

dezvoltarea unei mai bune sensibilități la gen în procesele și instituțiile de educație și formare. 

- Sprijinirea culegerii de date și a inovării pentru incluziune și pentru o educație bazată pe 

egalitatea de gen. 

- Promovarea competențelor civice, interculturale și sociale, a înțelegerii și respectului 

reciproc, precum și a însușirii valorilor democratice și a drepturilor fundamentale la toate nivelurile 

și pentru toate tipurile de educație și de formare profesională2. 

- Promovarea, valorizarea și recunoașterea învățării nonformale, inclusiv a voluntariatului, 

precum și sporirea incluziunii, a calității și a recunoașterii activităților transfrontaliere de 

solidaritate. 

- Dezvoltarea conduitei etice și consolidarea gândirii critice, alături de alfabetizarea digitală și 

mediatică. 

- Încurajarea investițiilor durabile în educație și formare de calitate și incluzive. 

Domeniul prioritar 2 – Învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea 

Aspecte și acțiuni concrete 

- Relansarea și continuarea strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții și abordarea etapelor 

de tranziție din cadrul educației și al formării, promovând în același timp, prin orientare 

profesională de înaltă calitate, tranzițiile către și între educația și formarea profesională, 

învățământul superior și învățarea în rândul adulților, incluzând învățarea nonformală și informală, 

precum și tranzițiile de la educație și formare către locul de muncă. 

- Conferirea unui caracter mai robust și mai incluziv strategiilor de învățare pe tot parcursul 

vieții, pentru a le permite celor care au părăsit timpuriu educația să reintre în cadrul ei în forme 

flexibile pe tot parcursul vieții, iar celor care au nevoie să poată avea acces la învățământul superior 

 
2 Astfel cum se menționează în Declarația privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune 

ale libertății, toleranței și nediscriminării. 
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și la programe EFP pentru a actualiza sau a dobândi competențe (perfecționare și recalificare) 

impuse de locurile de muncă ale viitorului, în toate etapele vieții. 

- Asigurarea faptului că sistemele de educație și formare, inclusiv sistemele de învățare în 

rândul adulților, îi sprijină pe toți cursanții în ceea ce privește accesul la o piață a muncii în 

schimbare și contribuția la dezvoltarea lor personală, că sunt mai flexibile, mai reziliente, mai 

adaptate la exigențele viitorului, mai atractive și mai adaptate la tranziția verde și cea digitală, că 

oferă posibilități de perfecționare și de actualizare a formării pe tot parcursul vieții profesionale și 

întăresc cooperarea cu alte părți interesate, cum ar fi întreprinderile sau alte locuri de muncă. 

- Punerea în aplicare a Declarației de la Osnabrück privind educația și formarea profesională 

ca factor de redresare și de tranziție echitabilă către economii digitale și verzi. 

- Consolidarea rolului esențial al învățământului superior și al sistemelor EFP pentru 

susținerea învățării pe tot parcursul vieții și vizarea unui grup mai divers de cursanți. Explorarea 

conceptului micro-certificatelor și a utilizării acestora poate contribui la extinderea oportunităților 

de învățare și ar putea consolida rolul învățământului superior și al EFP în cadrul învățării pe tot 

parcursul vieții, prin furnizarea unor oportunități de învățare mai flexibile și modulare și prin 

oferirea unor parcursuri de învățare mai incluzive. 

- Actualizarea agendei europene reînnoite pentru învățarea în rândul adulților. 

- Promovarea libertății cursanților, cadrelor didactice și formatorilor, precum și a altor 

membri ai personalului din educație și formare de a fi mobili, iar a instituțiilor de a se asocia liber 

unele cu altele în Europa și în afara acesteia, prin mobilitate și cooperare transfrontalieră în scopul 

învățării. Trebuie să se facă mai multe eforturi pentru a înlătura obstacolele și barierele existente din 

calea tuturor tipurilor de mobilitate în scopul învățării și al predării, printre care și problemele legate 

de acces, orientare, servicii pentru cursanți și recunoaștere. 

- Actualizarea cadrului de mobilitate în scopul învățării care însoțește programul Erasmus+ 

consolidat pentru a permite posibilități de mobilitate pentru o diversitate mult mai mare de 

participanți, pentru a promova mobilitatea verde și digitală, inclusiv prin combinarea schimburilor 

online și a celor fizice, și pentru a încuraja mobilitatea echilibrată. 

- Continuarea lucrărilor în direcția punerii în aplicare depline a Recomandării Consiliului 

privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul 

învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii unui ciclu secundar superior de 

învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate (26 

noiembrie 2018). 

Domeniul prioritar 3 – Cadre didactice și formatori 

Aspecte și acțiuni concrete 

- Consolidarea recrutării și a selecției candidaților cei mai buni și mai potriviți pentru profesia 

de cadru didactic și de pedagog la toate nivelurile și în toate tipurile de educație și formare. 

- Creșterea atractivității și a statutului profesiei de cadru didactic și de pedagog, prin 

revalorizarea acesteia atât din punct de vedere social, cât și financiar, inclusiv prin intermediul 

viitorului Premiu european pentru predare inovativă propus. 

- Explorarea posibilității de a elabora orientări europene pentru dezvoltarea cadrelor naționale 

privind carierele și îndrumarea pe tot parcursul vieții, susținând astfel progresul în carieră al 

personalului didactic și nondidactic din școli. 
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- Studierea posibilității de a elabora instrumente de politici sub forma unor cadre de 

competență a cadrelor didactice pentru a spori relevanța programelor de formare inițială a cadrelor 

didactice, precum și pentru a dezvolta posibilități de dezvoltare profesională continuă și a oferi 

îndrumare cadrelor didactice în evoluția carierei lor. 

- Sprijinirea formării inițiale, a integrării și a dezvoltării profesionale continue la toate 

nivelurile, în special pentru a aborda diversitatea tot mai mare a cursanților și nevoile lor specifice 

și pentru a combate părăsirea timpurie a sistemelor de educație și formare pentru a promova 

învățarea la locul de muncă, sprijinirea dezvoltării competențelor digitale de bază și avansate și a 

metodelor pedagogice inovatoare, inclusiv prin asigurarea faptului că formarea cadrelor didactice se 

referă și la competențele cadrelor didactice de a preda în medii digitale. 

- Crearea de rețele de instituții de formare a cadrelor didactice, prin intermediul academiilor 

Erasmus pentru cadrele didactice (Erasmus Teacher Academies) propuse, pentru a încuraja 

comunitățile de practică, pentru a le da cadrelor didactice prilejuri de învățare, pentru a sprijini 

inovarea și a contribui la politicile naționale și europene în materie de formare a cadrelor didactice. 

- Sprijinirea promovării excelenței în predare la toate nivelurile educației și formării, prin 

organizarea eficace a învățării și prin introducerea de stimulente structurale, prin promovarea unor 

mecanisme de sprijin, a infrastructurii și a materialelor didactice adecvate și a unei formări a 

cadrelor didactice întemeiată pe cercetare, precum și prin explorarea unor noi modalități de evaluare 

a calității formării cadrelor didactice. 

- Sprijinirea cadrelor didactice și a formatorilor în gestionarea diversității lingvistice și 

culturale în instituțiile de educație și formare. 

- Explorarea posibilității de a elabora un cadru de politici pentru creșterea numărului și a 

calității posibilităților de mobilitate în scopul învățării a cadrelor didactice în Europa, pe baza 

nevoilor lor reale în materie de mobilitate. 

- Dezvoltarea unor măsuri și stabilirea unor mecanisme pentru îmbunătățirea condițiilor de 

muncă și pentru abordarea stresului ocupațional, pentru a promova starea de bine a cadrelor 

didactice, a formatorilor și a personalului didactic și pedagogic. 

- Depunerea de eforturi pentru a reduce dezechilibrele de gen la toate nivelurile și în toate 

tipurile de profesii legate de educație și formare. 

- Asigurarea faptului că programele de educație și formare a cadrelor didactice și a 

formatorilor pregătesc, de asemenea, cadrele didactice și formatorii de la toate nivelurile și din toate 

tipurile de programe de educație și formare pentru rolul lor esențial în înzestrarea cursanților cu 

competențele necesare pentru a trăi, a munci și a acționa în direcția dezvoltării durabile și a 

îmbunătățirii stării de bine și a sănătății mintale pentru toți cursanții. 

Domeniul prioritar 4 – Învățământul superior 

Aspecte și acțiuni concrete 

- Încurajarea unei cooperări mai strânse și mai aprofundate între instituțiile de învățământ 

superior, în special prin promovarea și încurajarea unei cooperări transnaționale fără sincope, care 

va permite alianțelor dintre instituțiile de învățământ superior, cum ar fi cele din cadrul inițiativei 

privind universitățile europene, să își valorifice punctele forte și să ofere împreună un învățământ 

superior transformator. 

- Participarea la implementarea inițiativei privind universitățile europene în cadrul 
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programului Erasmus+, în sinergie cu Orizont Europa și cu alte instrumente de finanțare. 

- Stabilirea unei agende pentru transformarea învățământului superior, cu accent pe 

incluziune, inovare, conectivitate, pregătirea digitală și ecologică și competitivitate internațională, 

precum și pe valorile academice fundamentale și principiile etice înalte, ocuparea forței de muncă și 

capacitatea de inserție profesională. 

- Încurajarea fluxurilor de mobilitate echilibrate și a circulației optime a creierelor. 

- Promovarea rolului instituțiilor de învățământ superior ca actori centrali ai „pătratului 

cunoașterii” (educație, cercetare, inovare și servicii pentru societate), consolidarea sinergiilor și 

facilitarea continuării cooperării între învățământul superior și cercetare. 

- Consolidarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor și a perioadelor de studii în 

străinătate în scopul mobilității și al continuării învățării, procedând totodată astfel încât 

mecanismele de asigurare a calității să ofere o bază solidă pentru încrederea publicului în utilitatea 

continuării învățării și să garanteze autonomia instituțiilor de învățământ superior. Ar trebui 

dezvoltate recunoașterea automată a activităților transnaționale comune și recunoașterea și 

portabilitatea cursurilor de scurtă durată, după caz. 

- Încurajarea recurgerii sporite la inițiativa privind legitimația europeană de student, cu scopul 

de a aduce beneficii tuturor studenților mobili din Europa. 

Domeniul prioritar 5 – Tranziția verde și tranziția digitală 

Aspecte și acțiuni concrete 

- Stimularea disponibilității, a accesului și a calității echipamentelor și infrastructurii digitale, 

a conectivității, a resurselor educaționale deschise și digitale și a metodelor pedagogice la toate 

nivelurile de educație și formare pentru a sprijini sistemele de educație și formare în procesul de 

adaptare la era digitală. 

- Abordarea dezvoltării aptitudinilor și competențelor digitale de bază și avansate la toate 

nivelurile și în toate tipurile de educație și formare (formală, nonformală și informală), dar și în 

predarea și învățarea tradițională, mixtă și la distanță, pentru a face față transformării tehnologice și 

digitale a economiei și a societății și pentru a răspunde la aceasta. 

- Intensificarea schimbului de bune practici și a punerii în aplicare a acțiunilor incluse în 

Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, explorând modalități de promovare a unei 

abordări mai integrate a elaborării politicii în domeniul educației digitale prin posibila creare a unui 

centru european pentru educația digitală. 

- Mobilizarea expertizei și a resurselor pentru colaborarea în rețea și sprijinirea abordărilor 

creative în educația verde, și anume prin coaliția „Educație pentru climă” care este avută în vedere. 

- Promovarea perspectivelor care țin de durabilitatea mediului în toate programele de educație 

și de formare, la toate nivelurile de educație și în cadrul unei abordări interdisciplinare, precum și 

promovarea conceptelor educaționale, cum ar fi educația pentru dezvoltare durabilă și educația 

pentru cetățenia mondială, pentru a-i înzestra pe cetățeni cu capacitatea de a contribui la dezvoltarea 

durabilă. 

- Promovarea unei noi infrastructuri durabile de educație și formare și renovarea clădirilor 

existente („înverzirea infrastructurii educaționale”). 
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PRIORITĂȚI STRATEGICE: 

1. Îmbunătățirea calității, a echității, a incluziunii și a reușitei pentru toți în educație și formare 

2. Transformarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității într-o realitate pentru toți 

3. Îmbunătățirea competențelor și a motivației în profesia de cadru didactic 

4. Consolidarea învățământului superior european 

5. Susținerea tranziției verzi și a tranziției digitale în și prin educație și formare 

 

ȚINTE LA NIVELUL UE3 – Niveluri de referință pentru performanțele medii europene în 

educație și formare 

1. Tineri în vârstă de 15 ani având competențe de bază scăzute4- Proporția tinerilor în vârstă de 

15 ani cu competențe scăzute la citire, matematică și științe ar trebui să fie sub 15 % până în 2030. 

2. Elevi de clasa a opta având competențe de bază digitale scăzute5- Proporția elevilor de clasa 

a opta cu competențe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie sub 15 % până în 2030. 

3. Participarea la educația și îngrijirea timpurie6 - Cel puțin 96 % dintre copiii cu vârsta 

cuprinsă între 3 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să participe la 

educație și îngrijire timpurie până în 2030. 

4. Părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare7 - Până în 2030, proporția persoanelor 

care părăsesc timpuriu sistemele de educație și formare ar trebui să fie sub 9 %. 

5. Absolvirea învățământului terțiar8 - Proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de 

ani care au absolvit învățământul terțiar ar trebui să fie de cel puțin 45 % până în 2030. 

6. Expunerea absolvenților EFP la învățarea la locul de muncă9 - Proporția absolvenților 

recenți de EFP care beneficiază de o expunere la învățarea la locul de muncă în cursul educației și 

formării lor profesionale ar trebui să fie de cel puțin 60 % până în 2025. 

 
3
Aceste ținte ar trebui să țină seama, de asemenea, de contextele diferite ale statelor membre și de faptul că, potrivit 

prognozelor internaționale, ar putea exista o modificare a datelor de început pentru anii 2020 și 2021, din cauza 

impactului grav al pandemiei de COVID-19 asupra sistemelor de educație și formare din UE. 
4 Sursa datelor este Programul pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA), astfel cum au fost culese și dministrate 

de OCDE. Ținta măsoară proporția tinerilor în vârstă de 15 ani care nu reușesc să atingă nivelul 2 pe scara PISA pentru 

citire, matematică sau științe. 
5Ținta se bazează pe ancheta privind competențele în domeniul informatic (CIL) cuprinsă în Studiul internațional 

privind competențele în domeniul informatic (ICILS) realizat de Asociația internațională pentru evaluarea realizărilor 

din domeniul educației (AIE). Populația-țintă a ICILS cuprinde elevi aflați în al optulea an de școlarizare. 
6 Sursa datelor este Eurostat, codul datelor online: [educ_uoe_enra21]. 
7 Eurostat, ancheta UE asupra forței de muncă. Codul datelor online: [edat_lfse_14] adică proporția populației cu vârste 

cuprinse între 18 și 24 de ani care a absolvit cel mult învățământul secundar inferior și care nu mai urmează cursuri de 

educație sau formare. Această țintă la nivelul UE va fi completată de un indicator însoțitor privind absolvirea 

învățământului secundar superior, măsurând, prin intermediul datelor puse la dispoziție de Eurostat, ancheta UE asupra 

forței de muncă, proporția persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani care au absolvit cel puțin învățământul 

secundar superior. Codul datelor online: [edat_lfse_03]. 
8 Eurostat, ancheta UE asupra forței de muncă. Codul datelor online: [edat_lfse_03]. 
9 Acest procent va include grupa persoanelor în vârstă de 20-34 de ani care au părăsit sistemul de educație și formare cu 

1-3 ani în urmă. Indicatorul se va baza pe datele care vor fi culese începând cu 2021 ca parte a anchetei Eurostat a 

Uniunii Europene asupra forței de muncă, astfel cum sunt definite în identificatorul variabilei „HATWORK” din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2240 al Comisiei. Acesta se referă la experiența profesională practică 
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7. Participarea adulților la activitățile de învățare10 - Cel puțin 47 % dintre adulții cu vârste 

cuprinse între 25 și 64 de ani ar trebui să fi participat la activități de învățare în ultimele 12 luni, 

până în 2025. 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

1. Calitatea 

O educație de calitate le oferă tinerilor cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru 

a prospera în viață și pentru a face față multiplelor provocări cu care se vor confrunta. La nivelul 

UE, viziunea pentru calitate în educație include:  

- Stăpânirea unor competențe de bază, inclusiv competențele digitale, care este o cerință prealabilă 

pentru a prospera în viață, pentru a găsi locuri de muncă satisfăcătoare și pentru a deveni cetățeni 

implicați11. În 2018, rata medie a rezultatelor insuficiente în UE – procentul de elevi care nu reușesc 

să efectueze exerciții de bază la matematică, științe și citire, potrivit sondajului PISA al OCDE – a 

fost de 22,5 % la citire, 22,9 % la matematică și 22,3 % la științe. În perioada 2009-2018, 

performanța la științe și citire s-a deteriorat la nivelul UE, rămânând stabilă la matematică. În 2019, 

o cincime dintre tinerii din Europa raportează lipsa competențelor digitale de bază12. Cu toate 

acestea, unele țări UE au reușit să își îmbunătățească performanțele în timp, instituind reforme 

educaționale structurale, crescând autonomia școlilor, soluționând inegalitățile din primii ani de 

viață și investind în profesori. Nedobândirea acestor competențe de bază, care sunt necesare pentru 

învățarea în continuare, creează lacune în materie de competențe care au consecințe majore în 

viețile cetățenilor și necesită măsuri de remediere din domeniul învățării în rândul adulților13.  

- Stăpânirea competențelor transversale, precum gândirea critică, spiritul întreprinzător, 

creativitatea și implicarea civică prin abordări transdisciplinare, centrate pe învățare și bazate pe 

provocări. 

- Promovarea libertății duale a cursanților și profesorilor de a fi mobili și a instituțiilor de a se 

asocia liber unele cu altele în Europa și dincolo de ea. Mobilitatea în scopul învățării și cooperarea 

transfrontalieră sunt factori stimulatori puternici pentru îmbunătățirea calității instituțiilor de 

educație și formare. Cu toate acestea, multe cadre didactice și cursanți se confruntă încă cu o gamă 

 
într-o unitate care acționează pe piață sau într-o unitate din afara pieței (și anume într-o întreprindere, instituție 

guvernamentală sau organizație non-profit) care au făcut parte din programa de învățământ a programului formal în 

urma căruia s-a realizat cel mai înalt nivel de studii finalizate cu succes. În cazul în care un respondent a avut mai multe 

experiențe profesionale, ar trebui luată în considerare durata cumulată a tuturor experiențelor acestora. Experiența 

profesională ar trebui exprimată în echivalent normă întreagă. 
10 Eurostat, ancheta UE asupra forței de muncă, date culese începând cu 2022. Dat fiind că s-a prevăzut ca sursa datelor 

să fie modificată în 2022 (ancheta privind educația adulților urmând să fie înlocuită în acest sens cu ancheta UE asupra 

forței de muncă), ținta va trebui confirmată în 2023 pe baza experienței acumulate în urma utilizării noii surse de date. 

Comisia, în cooperare cu Grupul permanent pentru indicatori și criterii de referință, va evalua impactul acestor 

schimbări comparând rezultatele obținute din utilizarea celor două anchete în 2023 și va lua în considerare posibile 

modificări ale metodologiei anchetei asupra forței de muncă sau ale nivelului țintei. Pe baza acestei evaluări, Consiliul 

va decide cu privire la o posibilă adaptare a nivelului țintei. 
11

Pentru rolul crucial al competențelor de bază, a se vedea Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, JO C 189, 4.6.2018, p. 1. 
12 Indicele economiei și societății digitale, 2019. 
13 Hanushek, E.A. și Woessmann, L., The Economic Benefits of Improving Educational Achievement in the European 

Union: An Update and Extension („Beneficiile economice ale îmbunătățirii rezultatelor școlare în Uniunea Europeană: 

versiunea actualizată și extinsă”), Rețeaua europeană de experți în economie și educație (EENEE), Raport analitic nr. 

39, 2019.    
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largă de obstacole atunci când se angajează în experiențe de mobilitate transnațională. Este posibil 

ca aceștia să nu dispună de suficiente informații și orientări privind mobilitatea în scopul învățării, 

să nu fie suficient de pregătiți în ceea ce privește învățarea limbilor străine sau să se confrunte cu 

provocări legate de accesibilitate. Pot exista obstacole financiare, lipsa portabilității sistemelor de 

suport pentru studenți, lipsa recunoașterii complete a rezultatelor învățării și a calificărilor obținute 

pe durata mobilității, dificultatea de a combina mobilitatea cu cerințele programului de învățământ, 

care descurajează cursanții și cadrele didactice să exercite această libertate de mișcare. Viitoarea 

mobilitate în scopul învățării va trebui de asemenea să fie mai sustenabilă din perspectiva mediului 

și pregătită să accepte provocările și oportunitățile digitale. 

- Încurajarea învățării limbilor străine și a multilingvismului. Capacitatea de a vorbi diferite limbi 

străine este o condiție pentru a studia și a munci în străinătate și pentru a descoperi pe deplin 

diversitatea culturală a Europei. Aceasta permite cursanților și profesorilor să beneficieze de un real 

spațiu de învățare european. Valorizarea și mobilizarea fondului lingvistic al cursanților. 

Susținerea profesorilor în ceea ce privește diversitatea culturală și lingvistică în școli este un 

element-cheie al încurajării calității în educație, în special prin soluționarea deficiențelor persistente 

privind competențele de citire. O astfel de abordare susține de asemenea îmbunătățirea rezultatelor 

în materie de educație ale elevilor și tinerilor proveniți din familii de migranți. 

- Aducerea unei perspective europene în educație va furniza cursanților informații cu privire la 

semnificația Europei în general și a Uniunii în special în viața lor cotidiană. Această perspectivă 

europeană este complementară perspectivelor naționale și regionale și ar trebui abordată în mod 

dinamic și pluralist, încurajând dezvoltarea gândirii critice. 

- Menținerea instituțiilor de educație și formare ca medii sigure, fără violență, fără bullying 

(comportamente agresive), discursuri dăunătoare, dezinformare și fără nicio formă de discriminare. 

2. Incluziunea și egalitatea de gen 

Educația nu a reușit să reducă inegalitățile legate de statutul socio-economic, în pofida faptului 

că cele mai performante sisteme de educație sunt cele care valorizează echitatea14. De-a lungul 

Europei, experiențele educaționale ale persoanelor urmează tiparele sociale. Elevii din medii 

dezavantajate sunt suprareprezentați printre cei cu rezultate insuficiente. Rezultatele insuficiente la 

citire și părăsirea timpurie a școlii sunt în medie mai ridicate printre băieți decât printre fete15. 

Zonele rurale sunt în urmă, iar elevii care provin din familii de migranți16 au rezultate mai slabe la 

școală. Pandemia de COVID-19 a subliniat și mai clar importanța incluziunii și a echității în 

 
14 Rezultatele insuficiente la nivelul UE27 sunt de numai 9,5 % printre elevii care provin din sfertul superior al indicelui 

socio-economic. Totuși, acesta este de 36,4 % printre elevii care provin din sfertul inferior al scalei socio-economice 

(PISA 2018, Raport comun privind ocuparea forței de muncă 2019). 
15 Pentru o analiză corelată a rezultatelor tinerilor și tinerelor la învățătură cu statutul NEET (not in education, 

employment or training – statutul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional 

sau de formare), a se vedea OCDE (2015). ABC-ul egalității de gen în educație: Aptitudini, comportament. Paris: PISA, 

OECD Publishing, Paris, se poate consulta la adresa: https://doi.org/10.1787/9789264229945-en, pagina 32: „De 

exemplu, nivelul de instruire, nivelul de competențe și domeniul de studiu determină împreună probabilitatea ca tinerii 

cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani să nu fie încadrați profesional și să nu urmeze niciun program educațional sau de 

formare”. OECD (2015). ABC-ul egalității de gen în educație: Aptitudini, comportament. Paris: PISA, OECD 

Publishing, Paris, se poate consulta la adresa: https://doi.org/10.1787/9789264229945-en. 
16 Noțiunea de „persoane din familii de migranți” include atât imigranții, cât și copiii lor născuți în țară (așa-numiți „a 

doua generație”). Definiția OCDE din cadrul PISA pentru elevii din familii de migranți cuprinde toți elevii născuți în 

străinătate (atât în UE, cât și în afara UE), precum și elevii născuți în țară cu părinți de origine străină.  
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educație și a arătat relevanța localizării geografice a elevilor și familiilor. Într-o altă notă, în Spațiul 

european al educației:  

- Nivelul de instruire și de absolvire ar trebui decuplat de statutul social, economic și cultural, 

pentru a asigura că sistemele de educație și formare stimulează abilitățile fiecărei persoane și fac 

posibilă ascensiunea socială. Educația și îngrijirea timpurie a copiilor joacă un rol critic în această 

privință17. Este de asemenea important să se răspundă la nevoile educaționale ale elevilor cu un 

potențial ridicat de învățare într-un mod favorabil incluziunii.  

- Sistemele de educație de la toate nivelurile ar trebui să fie conforme cu Convenția Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.  

- Sistemele EFP, care pot să sprijine tinerii să își gestioneze intrarea pe o piață a muncii aflată 

în schimbare și să garanteze că adulții participă la programe adaptate la dubla tranziție verde și 

digitală, ar trebui să fie mai flexibile, mai reziliente și mai orientate către viitor, în conformitate cu 

propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind EFP.  

- Strategii de învățare pe tot parcursul vieții robuste și favorabile incluziunii ar trebui să 

permită celor care au părăsit educația timpuriu să reintre în cadrul ei, iar cei care au nevoie de 

aceasta ar trebui să poată avea acces la învățământul superior și la programe EFP pentru a dobândi 

sau a actualiza competențe impuse de locurile de muncă ale viitorului, de asemenea pentru 

persoanele mai vârstnice. 

- Cooperarea transfrontalieră ar trebui consolidată în activitățile pentru tineret, precum și în 

domeniile sportului și culturii pentru a promova învățarea nonformală, inclusiv legătura lor cu 

educația formală. 

În medie, în UE femeile au niveluri de instruire mai ridicate decât bărbații și rate mai scăzute de 

părăsire timpurie a educației și formării. Totuși, există o disparitate de gen persistentă în unele 

domenii științifice de studiu, adesea cele care duc la locuri de muncă mai bine plătite. În pofida 

obținerii unor note mai mari la competențe digitale în sondajele privind educația18, în 2018 femeile 

au reprezentat 26 % dintre studenții la inginerie, prelucrare și construcții și numai 18 % la studii 

TIC19. În plus, femeile sunt încă subreprezentate în pozițiile cu putere de decizie din învățământul 

superior. 

În Spațiul european al educației, sistemele de educație și formare ar trebui să țină seama de 

următoarele:  

- Dezvoltarea conștientizării problematicii genului20 în procesele de educație și în instituțiile 

de învățământ. Băieții și fetele au acces egal la educație, însă noua frontieră în materie de egalitate 

de gen din educație este de a echipa toți băieții și toate fetele cu respect egal și condiții adecvate 

pentru a deveni adulți împliniți în școli și universități. Comportamentele sexiste și hărțuirea sexuală 

afectează în principal fetele și tinerele și afectează experiența lor educațională. Mediul educațional 

 
17 Elaborată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei.  
18 Aceasta se referă la punctajul la competențele în domeniul informatic din cadrul sondajului Studiul internațional 

privind competențele în domeniul informatic 2018 (ICILS). Pentru mai multe informații: 

https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2018.  
19 Date pentru ISCED 5-8, sursa educ_uoe_enra03. 
20 Potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, politicile și programele sensibile la 

dimensiunea de gen sunt acelea care iau în considerare specificitățile care țin atât de viața bărbaților, cât și de cea a 

femeilor, urmărind în același timp să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea de gen, inclusiv o distribuție egală 

a resurselor, abordând și luând în considerare, prin urmare, dimensiunea de gen. 
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reprezintă o oportunitate unică de a furniza baza pentru ca băieții și fetele să devină adulți care 

respectă identitatea proprie și pe cea a colegilor lor.  

- Provocarea și dizolvarea stereotipurilor de gen, în special a acelora care limitează alegerile 

băieților și ale fetelor referitoare la domeniul lor de studiu, dar și a celor care pot fi transmise în 

practicile de educație și formare și în materialele de învățare. Profesiile care în mod tradițional sunt 

dominate de bărbați sau de femei urmează să fie deschise mai mult persoanelor din genul 

subreprezentat.  

- Depunerea de eforturi în direcția unui echilibru de gen corespunzător în pozițiile de 

conducere, inclusiv în instituțiile de învățământ superior. 

3. Tranziția verde și tranziția digitală 

Politicile și investițiile din domeniul educației și formării orientate către tranziția verde și 

tranziția digitală favorabile incluziunii dețin cheia viitoarei reziliențe și prosperități a Europei. 

Potrivit Previziunilor de vară ale Comisiei, economia UE se va reduce cu 8,3 % în 2020 și va crește 

cu aproximativ 5,8 % în 2021. Rata șomajului din UE va crește de la 6,7 % în 2019 la 9 % în 2020, 

apoi va scădea din nou la 8 % în 202121. Tinerii care intră pe piața forței de muncă în acest moment 

vor avea dificultăți mai mari în a-și asigura un prim loc de muncă. Cu toate că sistemele de șomaj 

parțial, subvențiile salariale și sprijinul acordat întreprinderilor ar trebui să contribuie la limitarea 

pierderilor de locuri de muncă, pandemia de COVID-19 va avea consecințe grave asupra pieței 

forței de muncă. Competențele digitale sunt obligatorii, cu atât mai mult într-o lume post-COVID-

19. Practic, toată învățarea ulterioară și locurile de muncă din toate sectoarele vor necesita o formă 

de competențe digitale, însă în medie doi din cinci europeni cu vârsta între 16 și 74 de ani nu dețin 

aceste competențe. Tranziția la o economie durabilă din perspectiva mediului, circulară și neutră din 

punct de vedere climatic are un impact major la nivelul ocupării forței de muncă și la nivel social22. 

Cetățenii se așteaptă ca guvernele lor să facă din protecția mediului o prioritate atunci când 

planifică măsurile de redresare puse în aplicare pentru a depăși consecințele economice și sociale 

ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, pentru a promova tranziția la o lume mai verde și 

mai digitalizată23.    

Numai dacă oamenii au competențele și educația necesare, Europa va avea o redresare 

economică susținută, orientată către dubla tranziție verde și digitală, demonstrând în același timp, de 

exemplu, rolul de lider la nivel mondial, consolidându-și poziția în cadrul concurenței la nivel 

mondial și rămânând dedicată angajamentului său către o tranziție echitabilă. Pentru a realiza 

această ambiție transformatoare:  

- Există nevoia de a face posibilă o schimbare profundă a comportamentului și a 

competențelor cetățenilor, începând cu sistemele de educație și cu instituțiile de învățământ drept 

catalizatori. Acțiunile ar trebui orientate către un comportament de schimbare, prin încurajarea 

competențelor pentru economia verde, prin susținerea unei infrastructuri de educație și formare noi 

 
21 Comisia Europeană (2020), Previziunile economice din vara anului 2020: O recesiune profundă și neuniformă, o 

redresare incertă, DG ECFIN. 
22 Documentul de reflecție al Comisiei „Către o Europă durabilă până în 2030”.  
23 Potrivit sondajului IPSOS efectuat în 16 țări relevante din toată lumea în mai 2020, trei din patru persoane așteaptă ca 

guvernul lor să facă din protecția mediului o prioritate atunci când planifică redresarea în urma pandemiei de 

coronavirus.  
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și durabile și prin renovarea clădirilor existente („val de renovare”), creând astfel medii favorizante 

pentru această schimbare24.  

- Tranziția verde necesită, în plus, investiții în educație și formare pentru a crește numărul de 

specialiști care acționează în direcția unei economii neutre din punct de vedere climatic și eficiente 

din perspectiva utilizării resurselor.  

- Susținerea eficace a tranzițiilor către durabilitate prin integrarea perspectivelor durabile de 

mediu în științele naturale și umane, sprijinirea schimbărilor de competențe, metode și culturi.  

- Educația și formarea la toate nivelurile ar trebui să echipeze cetățenii cu competențe digitale, 

dar și cu alte competențe, precum spiritul întreprinzător și capacitatea de a învăța, care sunt 

necesare pentru a naviga printr-o piață a muncii transformată de schimbările tehnologice. 

4. Profesori și formatori 

Profesorii, formatorii și personalul educațional se află în centrul educației. Aceștia joacă cel mai 

important rol pentru ca educația să devină o experiență fructuoasă pentru toți cursanții. Milioane de 

profesori din întreaga Europă au trebuit să se adapteze rapid la închiderea școlilor pe perioada 

pandemiei de COVID-19. Ei au rămas în prima linie de răspuns pentru a asigura că învățarea 

continuă, inovând învățarea la distanță pentru elevii lor aflați în izolare. Fără profesori și formatori, 

nu pot avea loc nicio inovare, nicio incluziune și nici experiențe educaționale transformatoare 

pentru cursanți. Viziunea pentru profesia educațională din cadrul Spațiului european al educației 

include cadre didactice foarte competente și motivate, care pot beneficia de o serie de oportunități 

de sprijin și dezvoltare profesională pe parcursul carierelor lor variate. În cadrul Spațiului european 

al educației, predarea și formarea profesională ar trebui să fie profesii apreciate:  

- Există nevoia de forță de muncă cu specialiști foarte competenți, entuziaști și dedicați. 

Aceasta începe cu depășirea deficitului de profesori. Cele mai multe state UE se confruntă cu un 

deficit de profesori, fie la toate nivelurile, fie pentru materii specifice precum STIM sau pentru 

copiii cu nevoi educaționale speciale. Întrucât aproximativ o treime din populația de profesori va 

ieși la pensie în următorul deceniu, retenția și regenerarea necesită o atenție prioritară.  

- Profesia de cadru didactic ca atare trebuie să fie revalorizată în termeni sociali și, în unele 

state membre, și în termeni financiari. Numai unul din cinci profesori din învățământul secundar 

inferior consideră că profesia lor este valorizată de societate și aproximativ jumătate dintre aceștia 

au indicat că sarcinile administrative excesive reprezintă un factor de stres în cadrul profesiei25.  

- Profesorii și formatorii au nevoie de oportunități continue pentru dezvoltarea profesională. 

Ancheta internațională privind predarea și învățarea (TALIS) a OCDE a arătat că un număr 

semnificativ de profesori exprimă nevoia de a-și dezvolta competențele de predare pentru elevii cu 

nevoi educaționale speciale, de utilizare a tehnologiilor digitale și de predare în clase multilingve și 

multiculturale26.  

- Mobilitatea internațională a elevilor, a profesorilor și a formatorilor profesorilor ar trebui să 

devină parte din educația profesorilor, pentru a lărgi accesul la diversitatea abordărilor privind 

predarea de calitate, cu scopul de a răspunde la nevoile elevilor.  

 
24 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor: Pactul ecologic european, COM(2019) 640 final. 
25https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-

monitor.pdf. 
26 https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page1 
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5. Învățământul superior 

Mobilitatea studenților și a personalului a deschis progresiv învățământul superior și a 

consolidat bazele cooperării structurate. Procesul de la Bologna a avut un rol stimulator pentru 

internaționalizare și mobilitate. Valoarea adăugată a mobilității este clară: datele arată că o 

experiență de studii în străinătate ajută semnificativ perspectivele de carieră. 80 % dintre absolvenții 

Erasmus+ sunt angajați în mai puțin de 3 luni de la absolvire. Cu toate acestea, numai 5 % dintre 

studenți pot avea experiența Erasmus+. Problemele financiare rămân una dintre cele mai frecvente 

cauze pentru care studenții nu studiază în străinătate, urmată îndeaproape de preocupările legate de 

recunoașterea învățării. Cu cele 41 de universități europene pilot, peste 280 de instituții de 

învățământ superior din UE experimentează și testează noi modele de cooperare mai profundă și 

mai ambițioasă27.  

Sectorul învățământului superior și-a demonstrat reziliența de a face față la schimbare în 

perioada pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, criza a adâncit și provocările legate de 

digitalizare, pedagogii inovative, incluziune și bunăstare, studenți, cercetători și personal de suport, 

mobilitate și finanțare. Sistemele europene de învățământ superior ar trebui să urmărească:  

- O cooperare mai strânsă și mai aprofundată între instituțiile de învățământ superior, care ar 

putea duce la o dezvoltare comună a programei de învățământ și la cursuri comune și ar permite 

cursanților să se deplaseze mai ușor între sistemele de educație din diferitele țări, dezvoltând astfel o 

rezervă de talente la nivel paneuropean, inclusiv în discipline științifice și tehnologii de avangardă 

precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și calculul de înaltă performanță.  

- Un cadru de politici transfrontalier care permite o cooperare transnațională omogenă, care 

va permite alianțe ale instituțiilor de învățământ superior în scopul valorificării punctelor lor forte, 

punându-și în comun resursele fizice și online, cursurile, expertiza, datele și infrastructura în diferite 

discipline.  

- Instituțiile de învățământ superior ca actori centrali ai „pătratului cunoștințelor”: educația, 

cercetarea, inovarea și serviciile pentru societate, care joacă un rol-cheie în stimularea redresării 

după COVID-19 și a dezvoltării durabile în Europa, ajutând în același timp educația, cercetarea și 

piața forței de muncă să beneficieze de fluxurile de talente.  

- Recunoașterea automată a calificărilor și a perioadelor de studii în străinătate în scopul 

învățării ulterioare, asigurarea calității activităților comune transnaționale și recunoașterea și 

portabilitatea cursurilor de scurtă durată care sunt finalizate cu micro-certificate. Aceasta ar permite 

statelor membre să își adâncească și să își accelereze cooperarea comparativ cu posibilitățile pe care 

le au acum, în contextul procesului de la Bologna. Spațiul european al educației poate avea rolul de 

motor pentru procesul de la Bologna, inspirând și susținând alte state membre ale Spațiului 

european al învățământului superior să beneficieze de pe urma unei căi similare.  

 
27 Universitățile europene sunt alianțe transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior care dezvoltă o cooperare pe 

termen lung structurală și durabilă. Acestea mobilizează echipe multidisciplinare de studenți și cadre universitare printr-

o abordare bazată de provocări, în strânsă cooperare cu cercetarea, întreprinderile și societatea civilă. Universitățile 

europene își vor pune în comun resursele online și fizice, cursurile, expertiza, datele și infrastructura pentru a-și 

valorifica punctele forte și a încuraja generațiile viitoare să abordeze împreună provocările actuale cu care se confruntă 

Europa și întreaga lume. Acestea promovează toate formele de mobilitate (fizică, online, mixtă), precum și 

multilingvismul prin intermediul campusurilor lor interuniversitare europene favorabile incluziunii.    
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- O atenție mai mare acordată programelor educaționale specializate pe competențe digitale 

avansate, precum tehnologiile de avangardă cum ar fi inteligența artificială, securitatea cibernetică 

și calculul de înaltă performanță, întrucât există o deficiență acută de experți în aceste domenii. 

6. Dimensiunea geopolitică 

Cooperarea în educație a devenit treptat un instrument important pentru implementarea 

politicilor externe ale UE ca instrument incontestabil de putere necoercitivă. Programele de schimb 

ale Uniunii ajută oamenii să se conecteze la nivel mondial, ajungând la un mare număr de persoane 

interesate, inclusiv societatea civilă. Acestea contribuie la proiectarea unei imagini pozitive a 

Europei în lume și la răspândirea mesajelor și a valorilor fundamentale ale acesteia. Ele contribuie 

la modelarea relației UE cu alte țări și regiuni. Cooperarea internațională de înaltă calitate în 

domeniul educației și formării este de asemenea vitală pentru abordarea provocărilor existente și 

emergente la nivel mondial. Este esențială pentru realizarea priorităților geopolitice ale Uniunii și a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru anul 2030.  

Schimbarea ordinii mondiale (de exemplu, ascensiunea Chinei, retragerea Statelor Unite din 

cadrul ordinii multilaterale) necesită consolidarea cooperării internaționale europene, inclusiv în 

domeniul educației. Va fi necesară promovarea intereselor și a valorilor europene. În cadrul 

dimensiunii internaționale a Spațiului european al educației, reciprocitatea, condițiile de concurență 

echitabile, precum și standardele etice și de integritate vor constitui o parte centrală a punerii în 

aplicare a parteneriatelor ambițioase cu țările partenere din întreaga lume.  

Internaționalizarea a devenit din ce în ce mai pronunțată, nu numai în învățământul superior, ci 

și în școlile primare și gimnaziale. De asemenea, unii elevi europeni și-au desfășurat educația parțial 

sau integral în afara UE. Cu toate acestea, un imens potențial neaccesat rămâne în alte sectoare ale 

educației, în special pentru EFP și sectorul tineretului. Învățământul terțiar ar trebui să primească o 

atenție specială, dată fiind importanța sa în modelarea viitoarei generații de lideri și antreprenori din 

țările partenere din întreaga lume. În fiecare an, câteva sute de mii de studenți din țări terțe vin în 

UE pentru a urma cursurile învățământului terțiar. Dreptul Uniunii28 asigură un cadru juridic 

transparent și coerent pentru venirea în UE a studenților internaționali. Colaborarea dintre 

instituțiile de învățământ, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii contribuie la atragerea celor 

mai bune talente din întreaga lume și la promovarea învățării reciproce și a proiectelor 

internaționale comune de cercetare și inovare.  

În Africa, în Balcanii de Vest și în țările învecinate în special, procesul în curs de reformă a 

sistemelor de educație, formare și cercetare vizează încurajarea încadrării în muncă a tinerilor, 

spiritul întreprinzător, precum și competențele verzi și digitale și ar trebui să consolideze 

prosperitatea, stabilitatea și securitatea. Extinderea asocierii dintre Spațiul european al educației și 

țările non-UE, în special acelea din Balcanii de Vest, este o parte integrală a viziunii care trebuie 

realizate până în 2025. 

În ultimele două decenii, programul Erasmus+ a creat și a cimentat legături între Spațiul 

european al educației și restul lumii. În fiecare an, universitățile europene fac schimb de 

 
28 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de 

ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de 

schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair. 
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aproximativ 50 000 de studenți și membri de personal cu universitățile din alte părți ale lumii29. 

Parteneriatele internaționale au facilitat dezvoltarea unor programe de învățământ inovative și a 

unor diplome comune și au încurajat proiecte comune de cercetare și inovare. Aceasta a contribuit 

la transformarea Europei într-o destinație atractivă, încurajând inovarea și crearea de locuri de 

muncă. În mod similar, acțiunile de consolidare a capacităților au fost esențiale pentru 

internaționalizarea sistemelor de învățământ superior în țările partenere, sprijinind în acest mod 

reforma socio-economică și consolidarea democrației. 

 

 

1.4.2  PRIORITĂȚI, OBIECTIVE, ȚINTE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE 

LA NIVEL NAȚIONAL 

 

Îmbunătățirea radicală și diversificarea ofertei educaționale a întregului sistem de învațământ 

și formare profesională din România este recunoscută ca un obiectiv prioritar de importanță 

strategică și o condiție obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile pe 

termen mediu și lung.  

În societatea româneasca există o largă recunoaștere a faptului că educația reprezintă factorul 

strategic al dezvoltării viitoare a țării prin contribuția sa esențială la modelarea multidimensională și 

anticipativă a capitalului uman. Educația este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în 

fapt, este un proces de învațare socială în căutare de soluții inovative. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 se adresează în principal 

următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor la educație timpurie, învățământ primar și secundar 

echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente, creșterea substanțială a 

numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale relevante, care să faciliteze 

angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul.  

 

PRIORITĂȚILE MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

❖ Implementarea principiului egalității de şanse în educație; 

❖ Îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților şi competențelor tuturor copiilor şi 

tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant şi incluziv; 

❖ Reducerea abandonului şcolar; 

❖ Dezvoltarea competențelor profesionale şi a spiritului antreprenorial; 

❖ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

❖ Valorificarea potențialului domeniului educației şi cercetării, prin sprijinirea tinerilor care 

pot face performanță. 

 

 
29 În prezent, 130 de programe de masterat comun Erasmus Mundus oferă peste 2 500 de burse finanțate din fonduri UE 

anual pentru ca studenți din toată lumea să studieze un program integrat de masterat la două sau mai multe universități 

europene. La nivel instituțional, parteneriatele privind consolidarea capacităților pentru învățământul superior dezvoltă 

noi metode de predare, încurajează competențele și îmbunătățesc guvernanța învățământului superior în țările învecinate 

UE și în economiile în curs de dezvoltare sau emergente de dincolo de acestea. Cele 150 de proiecte selectate în fiecare 

an fac din învățământul superior o pârghie pentru o mai mare dezvoltare socială și economică și se împletesc eficient cu 

politica UE privind dezvoltarea și cooperarea.   
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Orizont 2030. Obiectiv național: Situarea sistemului de învățământ și formare 

profesională din România la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea 

semnificativă de nivelul mediu al UE în privința serviciilor educaționale oferite în mediul 

rural și pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilități 

• Principiile și practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul 

politicilor educaționale. În baza direcțiilor strategice care urmează să fie convenite, se vor realiza 

exerciții de viziune bazate pe evaluarea comparativă a rezultatelor obținute la fiecare 5 ani, cel 

relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019. 

• Eficiența internă și externă a sistemului de educație, de la educația timpurie la studiile post-

doctorale, de la educația formală la cea non-formală, de la formarea profesională inițială și continuă 

până la accesul echitabil la învățare, în condiții de calitate, va fi în continuare obiectivul principal. 

Învățarea eficientă va ramâne o prioritate, iar formele și metodele de predare vor fi caracterizate 

prin diversitatea și flexibilitatea abordărilor pedagogice și se vor concentra pe formarea deprinderii 

de a învăța și de acumula cunoștințe utile și a capacității de a aplica aceste deprinderi într-un spectru 

larg de domenii. 

• Metodologia de evaluare, certificare și atestare a calității actului educațional, precum și a 

relevanței acestuia pe piața muncii se va alinia la procedurile de raportare, la reperele de 

performanță adoptate în Uniunea Europeană, și la cele mai bune practici existente pe plan mondial. 

• Extinderea în continuare a cooperarii internaționale. 

Ținte 2030 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 

- Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, precum și creșterea ponderii de materii opționale. 

- Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 

durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 

- Accentuarea rolulului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli, 

- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional. 

- Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri. 

- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE. 
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- Înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe. 

- Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul. 

- Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor. 

- Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile. 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învățământului profesional şi tehnic prin 

strategiile menționate mai sus este definit prin Legea Educației Naționale, nr. 1 din 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Învăţământul liceal asigură continuarea studiilor în învăţământul obligatoriu (clasele a IX-a 

şi a X-a) şi în ciclul superior (clasele a XI-a şi a XII-a), dezvoltând, aprofundând şi particularizând 

competențe (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învăţării. 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul 

postliceal şi pot obţine, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat pot 

continua studiile în învăţământul postliceal pentru obţinerea nivelului 5 sau înînvăţământul 

superior, în orice program de studii şi pot obţine nivelurile de calificare 6, 7 şi 8. 

Absolvenţii învăţământului liceal, filierele tehnologică şi vocațională, care promovează 

examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al 

calificărilor (tehnician) şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

Învăţământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieţei 

muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene 

şi locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învăţământ – agentul 

economic şi elev. 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca 

parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/2015, pe baza unui contract 

cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea 

profesională a elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/2018, pe baza unui contract de 

parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu 

de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se 

află unitatea şcolară, unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – 

agentul economic și elev; 

Absolvenţii care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc 

certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) şi 

suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

MĂSURI ALE POLITICII EDUCAȚIONALE GUVERNAMENTALE 

• Pachetul social garantat pentru educație; 

• Dezvoltarea sistemului de educație timpurie; 
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• Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universități; 

• Profesori motivați şi bine pregătiți; 

• Cetățeni activi pe piața muncii; 

• Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologia 

informării şi comunicării; 

• Creșterea participării la educația de calitate de la creșe până la absolvirea unei 

forme de  învățământ care să asigure acces pe piața muncii sau tranziția către 

învățământul universitar; 

• Acces egal la învățământ de calitate şi incluziv; 

• Excelența în educație. 

 

 

1.4.3  PRIORITĂȚI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 

 

Documentele strategice elaborate la nivelul județelor şi municipiilor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud - Est plasează educația şi formarea profesională între prioritățile de dezvoltare. 

 

PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE LOCALE (extras din PLAI) 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei ÎPT din județ cu nevoile de calificare 

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare  

Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională inițială la nevoile de calificare 

identificate, pe domenii şi calificări  

Obiectivul 1.3: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competențelor formate 

la nevoile unei economii în schimbare  

Obiectivul 1.4: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT 

Prioritatea 2: Îmbunătățirea condițiilor de învățare în ÎPT  

Obiectivul 2.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT  

Obiectivul 2.2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire profesională 

a unităților şcolare IPT   

Prioritatea 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1: Dezvoltarea managementului unităților şcolare IPT  

Obiectivul 3.2: Dezvoltarea competențelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din 

ÎPT  

Prioritatea 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1: Îmbunătățirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educație şi ocuparea unui 

loc de muncă  

Prioritatea 5: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educație 

Obiectivul 5.1: Facilitarea accesului la educație prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului 

şcolar  

Prioritatea 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 6.1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienței relațiilor de parteneriat, pentru 

asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT.  

Prioritatea 7: Dezvoltarea parteneriatelor educaționale, naționale și internaționale  
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Obiectivul 7.1: Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate cu 

școli din țări europene. 

Prioritățile şi obiectivele identificate au avut la bază concluziile rezultate din analiza 

demografică şi economică a zonei. 

 

 

PARTEA a 2-a – ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

2.1.1 PROFILUL DEMOGRAFIC LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST 

 

 Cel mai populat judeţ al regiunii este Constanţa, cu 760.169 locuitori (26,84% din totalul 

populaţiei regiunii).  

 

Proiecții demografice 

Din prognoza populaţiei şcolare la nivelul Regiunii de Sud-Est, pentru perioada rămasă până 

în 2060, reies scăderi importante la grupele de vârstă 10-14 ani, 15-64 de ani şi 65 de ani şi peste. 

Este de remarcat scăderea semnificativă a populaţiei rezidente din grupa de vârstă 10 – 14 ani. 

Astfel, în anul 2060, la nivelul, Regiunii Sud – Est, proiecţia estimează o scădere cu 184.602 

persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 47,8% faţă de populaţia din grupa de vârstă 10-14 ani la 

data de 1 iulie 2015.  

Proiecţia modificărilor numărului de persoane rezidente la nivelul judeţelor regiunii arată o 

scădere semnificativă la grupele de vârstă 10-14 ani şi 15-64 de ani în toate judeţele regiunii.  

În judeţul Constanţa, proiecţiile arată o creştere a numărului de persoane rezidente cu vârsta 

de 65 de ani şi peste, în perspectiva anului 2060 faţă de anul 2015.  

  Proiecţia populaţiei şcolare cu vârsta între 15 şi 18 ani, la orizontul anului 2030 şi în 

perspectiva anului 2060, la nivelul Regiunii Sud – Est arată o scădere drastică, în judeţul Constanţa 

prognozându-se totuși cele mai mici scăderi (317 persoane). 
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 Analiza demografică indică un declin general al populației, în mod deosebit pentru  grupele 

tinere de vârstă, însoțit de îmbătrânirea populației. De asemenea, se rețin din analiza demografică, 

nivelul scăzut de educație al populației, diversitatea etnică, ponderea semnificativă a populației 

rurale, nivelul de trai scăzut. 

 

Evoluția previzionată pentru absolvenții  clasei a VIII-a 
  

Școala/Localitate 

Județul Constanța 

PROMOȚII 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Școala gimnazială nr. 1 Mangalia 79 50 47 56 40 24 26  

Școala gimnazială nr. 2 „Sf. Andrei”  

Mangalia 

58 63 46 42 45 71 47  

Școala gimnazială nr. 3 Mangalia 102 94 103 105 94 73 102  

Școala gimnazială nr. 4 Neptun 8 - - - - - -  

Școala gimnazială nr. 5 „Gala 

Galaction” Mangalia 

93 71 76 79 70 60 82  

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 56 52 54 59 78 59 53  

Total localitatea Mangalia 396 330 326 341 327 287 310 

Localitatea 23 August 20 19 17 24 30 36 15  

Moşneni 12 14 8 10 22 - 16  

Dulceşti 9 17 13 14 - - -  

Albeşti 22 35 16 15 39 18 12  

Cotu Văii 14 14 9 10 12 - 16  

Tuzla   51 61 61 69 45 53 60  

2 Mai 28 20 22 22 21 16 17  

Limanu 27 29 27 15 14 14 21  

Pecineaga 40 41 40 34 47 37 41  

Negru Vodă 30 53 56 55 44 29 63 

Darabani 19 - - - - - - 

Total localități din mediul rural 272 303 269 268 274 203 261 

SURSA: sondaj şcolile din municipiul Mangalia, oraşele şi comunele limitrofe. 

 

La nivelul municipiului Mangalia, s-a înregistrat, în perioada 2016-2017 o scădere mare a 

numărului absolvenților de clasa a VIII-a de la 396 la 330, în perioada 2017-2018 o scădere mai 

mică a numărului absolvenților de la 330 la 326, în perioada 2018-2019 o creștere a numărului 

absolvenților de la 326 la 341, în perioada 2019-2020 o scădere de la 341 la 327, în perioada 2020-
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2021 o scădere mare de la 327 la 287, în timp ce în perioada 2021-2022 se previzionează o creștere 

a numărului absolvenților de clasa a VIII-a de la 287 la 310. 

La nivelul localităților din mediul rural din zona Mangalia s-a  înregistrat, în perioada 2016-

2017 o creștere a numărului absolvenților de clasa a VIII-a  de la 272 la 303, în perioada 2017-2018 

o scădere mare a numărului de la 303 la 269, în perioada 2018-2019 o scădere foarte mică a 

numărului absolvenților de la 269 la 268, în perioada 2019-2020 o creștere a numărului 

absolvenților de la 268 la 274, în  perioada 2020-2021 o scădere foarte mare de la 274 la 203 

(scăderea drastică a numărului de absolvenți de clasa a VIII-a este cauzată în primul rând de 

introducerea clasei 0), în timp ce în  perioada 2021-2022 se previzionează o creștere mare a 

numărului absolvenților de clasa a VIII-a de la 203 la 261. 

Situația financiar-economică precară a familiilor din mediul rural este o realitate cu grave 

consecințe asupra tinerilor, aflați în imposibilitatea continuării studiilor. Creşterea şomajului şi 

migrația populației reprezintă principalele cauze de abandon şcolar. 

 

Optimizarea ofertei şcolare 

Din analiza demografică apar următoarele implicații pentru ÎPT: 

- scăderile înregistrate în ultimii ani la populația cu vârsta între 0-14 dar şi scăderile prognozate 

pentru populația de vârstă şcolară, la toate grupele de vârstă, la orizontul anului 2030 

- creşterea populației cu vârsta de 65 de ani şi peste, 

- ponderea mare a populației cu vârsta între 30-64 ani; 

- mediu concurențial tot mai pronunțat; 

- ponderea mai mare a populației din mediul rural față de cea din mediul urban (cu aproape 6%), 

în toate județele regiunii; 

- diversitatea etnică caracteristică județului; 

- deschiderea pieței muncii din întreaga Uniune Europeană; 

- preponderența populației feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani; 

- nivelul de trai din regiunea sud-est, cel mai scăzut între toate regiunile de dezvoltare ale 

României, nivel apreciat prin rata deprivării materiale severe şi rata riscului de sărăcie sau 

excluziune socială. 

În urma analizei demografice şi ca urmare a schimbărilor rapide pe piața muncii, se impune 

optimizarea ofertei şcolare prin: 

• realizarea studiilor pe piața muncii, în vederea adaptării calificărilor cerute pe piața muncii cu 

oferta şcolară; 

• diversificarea ofertelor de formare profesională, pentru a acoperi nevoile locale şi regionale; 

• concentrarea pregătirii în şcoli viabile din punct de vedere al potențialului local şi zonal de 

dezvoltare socio-economică; 

• eliminarea paralelismului, în oferta de formare profesională inițială pentru şcoli apropiate; 

• asigurarea accesului la educație şi formare profesională a populației şcolare cu vârsta cuprinsă 

între 7-14 ani aflate în mediul rural, care are o pondere mai mare decât cea din mediul urban;  

• creşterea populației cu vârsta cuprinsă între 30-65 ani conduce la creşterea nevoilor de formare 

profesională continuă;  

• se recomandă o adaptare a curriculumului şi a planului de şcolarizare pentru a compensa 

diminuarea populației școlare; 
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• colaborarea şcolilor în cadrul rețelelor de şcoli pentru acoperirea nevoilor de formare 

profesională inițială; 

• diversitatea etnică caracteristică județului impune soluții pentru asigurarea accesului la educație 

şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru populația 

rromă; 

• diminuarea forței de muncă drept urmare a deschiderii pieței muncii din întreaga Uniune 

Europeană (fenomenul este sesizat în Regiunea Sud - Est în industria construcțiilor navale şi în 

construcții) impune formarea profesională în concordanță cu nevoile agenților economici. În acest 

context se impune dezvoltarea de parteneriate între şcoală şi agenții economici, în vederea inserției 

profesionale a absolvenților; 

• adaptarea ofertei prin calificări specifice atât populației şcolare de sex masculin cât şi feminin; 

• continuarea şi amplificarea măsurilor de sprijinire a elevilor din familiile cu nivel de trai scăzut 

pentru continuarea studiilor (burse şcolare, susținere financiară pentru cazare şi masă la internate 

şcolare, asigurare/decontarea transportului, etc); 

• crearea condițiilor şi a motivației în deplină egalitate a şanselor pentru continuarea studiilor de 

către absolvenții de învățământ primar şi gimnazial diminuând în acest fel procentul de populație cu 

nivel de pregătire primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită. 

 

  

2.1.2. PIAȚA MUNCII 

 

Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că domeniile de formare 

profesională inițială prioritare sunt: comerț, turism şi alimentație, construcții, mecanica prin 

calificări ce se adresează industriei navale, agricultura şi industria alimentară.  

Pe baza previziunilor realizate de CEDEFOP privind oportunitățile de locuri de muncă în 

perspectiva 2025 se poate estima care sunt cererile de calificări pe nivele de educație şi filiere.   

Oportunități de locuri de muncă şi criterii asociate pentru IPT 

Oportunități de locuri de muncă  - CEDEFOP Criterii asociate  

Grupe de ocupații Valoare 

mii 

pers. 

Ponderi  Nivel de educație 

la intrare în piața 

muncii 

Traseul de formare 

Total 1588 100.0%     

Membri ai corpului legislativ, ai 

executivului, înalți conducători ai 

administrației publice, conducători 

şi funcționari superiori 

55 3.5% învățământ superior prin învățământ liceal 

Specialişti în diverse domenii de 

activitate 

454 28.6% învățământ superior prin învățământ liceal 

Tehnicieni şi alți specialişti din 

domeniul tehnic 

204 12.8% IPT preponderent prin 

învățământ liceal tehnologic 

Funcționari administrativi 122 7.7% preponderent 

învățământ superior 

 2/3 prin învățământ liceal 

teoretic şi vocațional  

1/3 prin învățământ liceal 

tehnologic  
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Lucrători în domeniul serviciilor 357 22.5% IPT preponderent prin 

învățământul profesional 

Operatori la instalații şi maşini; 

asamblori de maşini şi echipamente 

124 7.8% IPT preponderent prin 

învățământul profesional 

Muncitori calificați şi asimilați 272 17.1% IPT preponderent prin 

învățământul profesional 

Sursa datelor pentru oportunitățile de locuri de muncă: CEDEFOP, 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/job-opportunities  

 

Ponderi propuse pentru învățământul liceal şi profesional 

Pondere sugerată liceu filiera teoretică, tehnologică şi vocațională 52.6% 

Pondere sugerată învățământ profesional 47.4% 

Pondere sugerată liceu tehnologic 15,4% 

Pondere sugerată IPT 62,8 % 

 

Adaptarea formării profesionale inițiale la schimbările tehnologice şi organizaționale din 

economie impun o serie de direcții de acțiune: 

− Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenții 

economici 

− Dezvoltarea parteneriatului cu agenții economici pentru asigurarea condițiilor de desfăşurare 

a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenți 

economici  

− Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea sistemului 

de asigurare a calității în educație şi formare profesională 

− Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competențe tehnice generale solide 

− Promovarea învățării pe tot parcursul întregii vieți 

− Adaptarea ofertei de formare profesională inițială la tendințele de dezvoltare economică. 

Din punct de vedere al evoluției se constată că la învățământul profesional în județul 

Constanța tendința este de scădere a numărului de elevi ce revine la cadru didactic. La liceu se 

înregistrează o evoluție fluctuantă în perioada analizată. Se impune analiza şcolarizării pe unități de 

învățământ şi adoptarea unor măsuri de eficientizare a utilizării resurselor umane prin concentrarea 

formării profesionale inițiale, în special la învățământul profesional, în şcoli viabile, cu bazine de 

recrutare mai largi şi facilitarea accesului elevilor la aceste unități şcolare. 

 

Ocuparea populației pe domenii de activitate în municipiul Mangalia  

Ținând cont că Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia şcolarizează tineri în profilul 

tehnic/servicii, analiza este făcută din acest punct de vedere.În municipiul Mangalia cea mai 

importantă ramură industrială este industria de construcții şi reparații navale. 

Stabilitatea pe piața muncii este asigurată de Şantierul Naval DAMEN, firme/instituții din 

domeniile: comerț, sănătate, învățământ şi turism. Piața muncii este puternic dominată în domeniul 

industrial de Şantierul Naval Damen Shipyards Mangalia. 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia pregăteşte tineri în domeniul mecanic, 

calificările profesionale – sudor, lăcătuș construcții navale, tubulator naval și domeniul 

electromecanic, calificarea profesională – electromecanic nave. Cu partenerul economic S.C. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/job-opportunities
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Damen Shipyards Mangalia, liceul nostru are o îndelungată și fructuoasă colaborare, acesta asigură 

desfășurarea orelor de instruire practică a elevilor cuprinşi în învățământul profesional de 3 ani şi 

participă la proiecte comune în vederea pregătirii practice și inserției profesionale a elevilor. 

Din discuțiile purtate cu partenerul economic DAMEN, se previzionează o evoluție a 

numărului locurilor de muncă pentru nivelul 3 de calificare, precum şi a locurilor de muncă pentru 

nivelul 4 și 5 de calificare conform tabelului. 

 

Domeniul de educație Cerere de formare profesională 

Nivel 3 

Lăcătuş construcții navale 12 

Tubulator naval 12 

Sudor 24 

(sursa chestionar DAMEN) 

 

Fluctuațiile cele mai mari de pe piața muncii se găsesc în turism şi comerț, din cauza 

caracterului sezonier şi cerințelor (este caracterizat de prezența populației tinere). 

În domeniul servicii, o dezvoltare mare o au sectoarele turistic, transporturi, estetica şi 

igiena corpului omenesc, datorită potențialului turistic al Mangaliei. Liceul Tehnologic “Ion 

Bănescu” Mangalia pregăteşte tineri în domeniul estetica şi igiena corpului omenesc. 

Din chestionarele aplicate agenților economici din domeniul estetica şi igiena corpului 

omenesc (S.C. “Avântul” S.C.M.), aceştia sunt mulțumiți de calitatea formării profesionale a 

absolvenților noştri, de cunoştințele dobândite de aceştia în domeniul de sănătate şi securitate în 

muncă specific saloanelor de coafură-frizerie, de modul de respectare a normelor de etică 

profesională. Partenerii economici din domeniul estetica şi îngrijirea corpului omenesc care au fost 

chestionațí au declarat că sunt interesați de colaborarea cu şcoala şi doresc să participe la proiecte 

comune în vederea pregătirii practice a elevilor. 

Pentru perioada următoare se prevede o menținere a locurilor de muncă în acest domeniu de 

activitate. Începând cu anul școlar 2016-2017 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

pregăteşte tineri în domeniul mecanic, calificarea profesională mecanic auto. Agentul economic 

S.C. Service Automobile Mangalia S.A. asigură desfășurarea orelor de instruire practică a elevilor 

cuprinşi în  învățământul profesional de 3 ani. Partenerul economic din domeniul mecanic, 

calificarea profesională mecanic auto, este interesat de colaborarea cu şcoala şi participă la activități 

comune în vederea pregătirii practice și inserției profesionale a elevilor. 

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a programului de instruire practică, precum şi asigurarea 

inserției socio-profesionale a absolvenților au fost încheiate parteneriate cu: S.C. Damen Shipyards 

Mangalia; S.C. Service Automobile Mangalia S.A., S.C. Avântul S.C.M. 

 

Indicatori de intrare 

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor 

Conform metodologiei de organizare şi funcționare a învățământului profesional, şcolarizarea 

în învățământul profesional se realizează numai în condiția încheierii între unitatea de învățământ şi 

operatorii economici a unui contract de pregătire a elevilor, ca urmare a unei solicitări din partea 

operatorilor economici. La nivelul Regiunii Sud Est solicitările operatorilor economici pentru 
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şcolarizarea prin învățământul profesional în anul şcolar 2017-2018 au fost satisfăcute în procent de 

69,8%, iar la nivelul Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” au fost satisfăcute în procent de 75%, în 

anul școlar 2018-2019 au fost satisfăcute în procent de 66,67%, în anul școlar 2019-2020 și în 2020 

– 2021 au fost satisfăcute în procent de 100%. 

 

Resurse umane  

La Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, la toate profilurile, ponderea personalului didactic 

calificat este 100%, peste media regiunii (98%). 

Resurse materiale şi condiții de învățare 

 Starea generală a clădirilor, instalațiilor, alimentarea cu apă, a instalațiilor electrice, 

sanitare şi de încălzire. 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia a fost cuprins, în perioada 2007-2008 în 

programul „Campus şcolar”, privind reabilitarea clădirilor şi instalațiilor. În anul şcolar 2013-2014  

s-au realizat reparații la instalația termică a liceului, în anul școlar 2014-2015 - reabilitarea 

terenurilor sportive, în anul şcolar 2015-2016 lucrări de hidroizolații și refacerea instalației de 

împământare, precum și reparații curente în bibliotecă, amfiteatru și laboratoarele din partea de nord 

a corpului principal.  

În anul școlar 2016-2017 s-au făcut lucrări de realizare a pardoselilor în 5 ateliere de 

instruire practică și lucrari de reparații instalaţii sanitare, în următorul an școlar 2017-2018 au fost 

realizate lucrări de reparații generale și renovare (montat parchet, înlocuit conducte rețea pluvială, 

sifonare pardoseală, montat aerisitoare calorifere), reparații generale și renovare laboratoare + anexe 

(fizică, chimie) și cabinete (desen) - montat tavan fals, schimbat tâmplărie termopan, montat gresie 

și reparații pereți, zugrăveli), reparații generale și renovare sală de arhivare, modificare grup sanitar 

pentru persoane cu dizabilități, reparații curente precum înlocuire țevi pentru scurgere pluvială, au 

fost achiziționate - mobilier școlar (pupitre), jaluzele, imprimantă A3, și au fost făcute următoarele 

investiții - licențe pentru calculatoare (Office Pro Plus 2016, Win Home), înregistrare domeniu 

pentru site liceu + găzduire site pe 2 ani, instalare și punere în funcțiune sistem de detecție și 

avertizare la incendiu + proiectare.  

În anul școlar 2018-2019 au fost realizate lucrări de reparații generale și renovare (montat 

parchet, înlocuit conducte rețea pluvială, sifonare pardoseală, montat aerisitoare calorifere), 

reparații generale și renovare laborator (biologie), cabinete (limbi străine, M.O.M., T.A.C., CISCO, 

mecatronică, protecția muncii), sală orar, anexe desen, MOM și TAC, au fost achiziționate obiecte 

de inventar și servicii: rafturi metalice laborator fizică, 3 videoproiectoare, 1 suport videoproiector, 

1 Laptop Acer Extensa, 2 Laptop-uri ASUS, 1 unitate optică externă, planșe legislație rutieră, 1 

machetă stradală, 1 ecran proiecție, servicii arhivistice (cercetare, selecționare, realizare) și servicii 

defrișare spațiu verde.  

În anul școlar 2019-2020 au fost realizate lucrări de redimensionare a subsistemului de 

supraveghere, realizare a unui sistem de control acces (corp principal - acces principal elevi, acces 

personal didactic, cancelarie; corp clădire C2 - acces principal), reabilitare poartă acces cu 

telecomandă. În anul școlar 2020-2021 au fost realizate lucrări de realizare a unui sistem integrat de 

supraveghere audio video (2 laboratoare – fizică, biologie, 5 cabinete – desen, MOM, TAC, 

mecatronică, lb. Română, 2 săli clasă – sala 1, sala 2, 2 cancelarii), lucrări de reparații sala de sport 

(reparații, zugrăveli, PVC – ferestre, uși, extindere toilete, gresie, faianță, boilere, dușuri), lucrări de 

reparații și zugrăveli în 2 săli de studiu. Au mai fost achiziționate jaluzele săli clasă, materiale de 
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curățenie, materiale igienico – sanitare, registre matricole, cataloage, carnete de elevi, 

materiale/SDV-uri necesare atelierelor de pregătire practică,  25 lămpi UV, 20 router wirless 

(sponsorizare Telekom), 20 de abonamente internet. Starea clădirilor şi a instalațiilor este bună. 

 

Indicatori de ieşire 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

În județul Constanța se înregistrează o rată medie a părăsirii timpurie a școlii la învățământul 

profesional între toate județele regiunii Sud-Est. Motivele sunt multiple: problemele familiale, 

neimplicarea părinților plecați în străinătate sau a tutorilor, bunici fără autoritatea necesară de a 

interveni în problemele emoționale ale copiilor, eşecuri repetate care îl determină pe elev să renunțe 

la şcoală. Cele mai multe cazuri de părăsire timpurie a școlii provin din rândul elevilor din mediul 

rural, acolo unde părinții sunt mai preocupați de asigurarea traiului zilnic prin muncile agricole. 

Ținte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de 

pregătire 

Plecând de la structura cererii potențiale, în perspectiva 2017-2025, pe domenii de formare 

ale IPT, în ipoteza scenariului moderat din Studiul previzional, în județul Constanța, sunt 

recomandate următoarele ponderi ale cuprinderii elevilor pentru oferta la învățământul liceal 

tehnologic şi la învățământul profesional: 

 

Domeniul pregătirii de bază/ Profilul  Ținte propuse pentru  oferta de formare 2025*(%) 

1.Mecanică 23 

2.Electromecanică 2 

3.Electronică şi automatizări 9 

4.Chimie industrială 1 

5.Materiale de construcții 0 

6.Electric 7 

7.Construcții, instalații şi lucrări publice 2 

8.Agricultură 5 

9.Silvicultură 0 

10.Comerț 4 

11.Turism şi alimentație 19 

12.Industrie alimentară 7 

13.Fabricarea produselor din lemn 0 

14.Industria textilă şi pielărie 1 

15.Tehnici poligrafice 1 

16.Estetica şi igiena corpului omenesc 5 

17. Protecția mediului 2 

18. Economic 11 

19. Producție media 1 

TOTAL 100 

* ponderile reprezintă ieşiri din sistemul ÎPT în 2025 

 

Indicatori de impact - vezi anexa 10.8 - Inserția profesională a absolvenților. 
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2.1.3. OFERTA ŞCOLILOR ÎPT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA  

 

Concluzii din analiza pieței muncii privind Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

Având în vedere nevoile de calificare la nivelul comunității în perspectiva anului 2025, 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu“ Mangalia îşi propune menținerea calificărilor actuale. 

Concluziile cu privire la rata netă şi gradul de cuprindere în educație conduc la adoptarea unor 

măsuri de creştere a accesului la educație pentru elevii din mediul rural şi pentru cei din grupuri 

defavorizate. 

 

Concluzii despre traseele educaționale şi profesionale ale elevilor din Liceul Tehnologic “Ion 

Bănescu” Mangalia 

Oferta educațională cuprinde modalitățile de organizare a sistemului de învățământ cu 

specializările oferite de acesta. 

În cadrul Liceului Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, elevii au posibilitatea de a urma liceul 

tehnologic cu următoarele specializări: 

• tehnician operator tehnică de calcul 

• tehnician mecatronist 

• tehnician proiectant CAD 

• tehnician electromecanic 

• tehnician mecanic întreținere şi reparații. 

În cadrul Liceului Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, elevii au posibilitatea de a urma 

învățământul profesional de 3 ani cu următoarele calificări: 

• sudor 

• lăcătuş construcții navale 

• tubulator 

         Începând cu anul şcolar 2016-2017, școala formează elevi prin învățământul profesional de 3 

ani în calificarea mecanic auto, din 2017-2018 în calificarea frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist, iar din anul 2019-2020 în calificarea electromecanic nave. 

 

 

2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

2.2.1 PREDAREA ŞI ÎNVĂȚAREA 

În şcoală funcționează mai multe comisii de lucru: 

Comisiile cu caracter permanent sunt: 

➢  Comisia pentru curriculum 

➢ Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 

➢ Comisia pentru control managerial intern (SCMI) 

➢ Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

➢ Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

Comisiile cu caracter temporar şi ocazional stabilite pentru eficientizarea activității liceului sunt: 
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Comisii cu caracter temporar: 

➢ Comisia paritară 

➢ Comisia pentru actualizarea regulamentului şi monitorizarea aplicării RIOF 

➢ Comisia Locală de Acţiune Comunitară din cadrul SNAC 

➢ Comisia de monitorizare a securității și siguranței elevilor 

➢ Comisia de elaborare/revizuire a Planului de Acţiune al Şcolii (PAS) 

➢ Comisia pentru completarea Registrului performanţelor sportive 

➢ Comisia pentru elaborarea revistelor şcolii 

➢ Comisia pentru gestionarea arhivei  

Comisii cu caracter ocazional: 

➢ Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală 

➢ Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (CPPE) 

➢ Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluţie ȋn cariera didactică 

➢ Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare 

➢ Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare a personalului didactic, auxiliar și nedidactic 

➢ Comisia de disciplină, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul școlar pentru elevii  

școlii 

➢ Comisia de monitorizare a absolvenților 

➢ Comisia  pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

➢ Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

➢ Comisia pentru programe de susţinere educaţională, asistenţă socială şi burse - Bani de 

liceu, Bursa profesională, Burse școlare, de studiu, sociale și de merit 

➢ Comisia de verificare a documentelor şcolare şi a actelor de studii 

➢ Comisia responsabilă de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din 

România (SIIIR) 

➢ Comisia pentru  proiecte educaţionale (europene) 

➢ Comisia de implementare și monitorizare a platformei TEAMS 

➢ Comisia pentru prevenirea actelor de corupţie 

➢ Comisia pentru mentorat 

➢ Comisia pentru salarizare 

➢ Comisia de achiziţii publice şi de elaborare a PAAP 

➢ Comisia de recepţie bunuri 

➢ Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor rezultate 

➢ Comisia de inventariere a patrimoniului 
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Responsabili / Coordonatori / Secretari 

➢ Responsabili arii curriculare 

➢ Comisia diriginţilor 

➢ Secretar CP  

➢ Secretar CA  

➢ Responsabil comisia de perfecţionare şi formare continuă 

➢ Coordonator CEAC 

➢ Coordonator pentru proiecte educaţionale (proiecte europene) 

➢ Coordonator de programe şi proiecte educative (CPPE)  

➢ Coordonator SNAC 

➢ Consilier de imagine 

➢ Consilier pentru integritate 

➢ Responsabil „Bani de liceu” 

➢ Responsabil „Bursă profesională” 

➢ Responsabil „Burse școlare, de studiu, sociale și de merit” 

➢ Coordonator al Consiliului Şcolar al Elevilor 

➢ Responsabil completarea formularului web privind monitorizarea periodică a absenţelor 

➢ Responsabil cu administrarea site-ului şcolii  

➢ Responsabil monitorizarea e-mailului şcolii 

➢ Responsabil monitorizarea forumului ISJ  

➢ Responsabil cu administrarea sistemului de supraveghere video 

➢ Responsabil cu păstrarea sigiliului şcolii 

➢ Responsabil delegat de școală cu Asociația Părinților 

➢ Responsabil de corectitudinea introducerii datelor în POCUFORM 

➢ Responsabil cu manualele școlare 

➢ Persoana responsabilă cu derularea procesului de identificare a funcțiilor sensibile 

➢ Responsabil cu avizarea facturilor ”Bun de plată” 

➢ Responsabil cu monitorizarea situațiilor de pantouflage 

➢ Responsabil cu prevenirea și monitorizarea situațiilor privind conflictele de interese și 

incompatibilități 

➢ Responsabil care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 

➢ Persoană cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

➢ Responsabil REVISAL  

➢ Responsabil cu implementarea și monitorizarea platformei TEAMS 
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În şcoală se editează revista școlară “Curcubeul științelor”, începând cu anul 2011. Totodată, 

bianual se editează și revista electronică “Dialoguri didactice”, începând cu luna iunie 2014. 

 

2.2.2. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

Pentru desfăşurarea procesului de învățământ sunt utilizate: 

• 19 de săli de clasă, 7 în corp principal şi 12 în corp C2; 

• 1 Laborator de fizică dotat cu: mobilier ergonomic, 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 

laptop conectat la internet, soft educațional, truse experimentale, Laser; 

• 1 Laborator de chimie modern, dotat cu toate substanțele şi ustensilele necesare desfăşurării 

experiențelor; 

• 1 Laborator de biologie dotat cu 1 videoproiector, 1 laptop, microscoape, truse de biologie şi 

aparatură specifică, mulaje, schelete, preparate microscopice; 

• 1 Laborator legislație rutieră modern, echipat cu: 27 de calculatoare client-server, modem, 

laptop, videoproiector cu ecran, 1 scaner, 1 imprimantă multifuncțională XEROX, toată rețeaua de 

calculatoare fiind conectată la internet. Laboratorul este dotat cu CD-uri profesor, planșe rutiere, 

machetă stradală; 

• 2 Laboratoare de informatică, dotate cu 40 de calculatoare conectate la internet; 

• 1 Laborator CAD, dotat cu 27 de calculatoare conectate la internet, softuri educaționale, 1 

tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet; 

• Cabinete tehnologice (mecatronică, dotat cu mobilier modular pentru domeniile pneumatică şi 

electropneumatică, moduli senzori, 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la 

internet; electronică şi tehnică de calcul, dotat cu 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop 

conectat la internet și cu un bogat material didactic demonstrativ); 

• Cabinet de desen tehnic dotat cu: 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la 

internet, truse pentru desen tehnic, seturi de planşe, seturi de piese; 

• Cabinet de organe de maşini şi mecanisme dotat cu: planşe, piese, mecanisme, panoplii; 

• Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat cu mobilier ergonomic specializat pentru 

desfăşurarea activităților de consiliere, materiale informative, un calculator, 1 videoproiector şi o 

imprimantă; 

• Capelă/cabinet religie; 

• Cabinet de limba și literatura română; 

• Cabinet construcții nave dotat cu: set de planşe, machete, panoplii; 

• Cabinet protecția muncii organizat pentru instruirea inițială şi periodică a personalului; 

• Cabinet CEAC; 

• Cabinet Consiliul școlar al elevilor; 

• Atelier coafură – frizerie - manichiură – pedichiură; 

• Atelier electronică şi electrotehnică; 

• 2 Ateliere de sudură în  CO2;  

• 1 Atelier tubulatură navală; 

• 3 Ateliere de lăcătuşerie navală; 

• 1 Atelier mecanici auto; 

• 1 Atelier electromecanică; 
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• Sala multimedia (Amfiteatrul), dotat cu mobilier modern, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la 

internet şi stație audio; 

• Centrul de Documentare şi Informare, cu peste 25.000 de volume, dintre care 2358 cărți de 

specialitate din domeniul tehnic, 6 casete, 35 de CD, 53 CD - uri AEL, 17 CD - uri educaționale, 

dotat cu aparatură audio-video modernă, 1 laptop, 1 videoproiector, 7 PC conectate la internet, 3 

imprimante și 1 xerox;   

• Cabinet medical; 

• 2 Cancelarii dotate cu 2 calculatoare conectate la internet;  

• 2 izolatoare;  

• Sala de sport cu vestiare și alte spații necesare, dotată cu aparate, instalații şi materiale sportive 

pentru atletism, handbal, baschet şi tenis de masă. De asemenea, activitățile sportive se pot 

desfăşura în aer liber pe terenurile de sport aparținând bazei sportive a Liceului Tehnologic „Ion 

Bănescu”.  

 

2.2.3. REZULTATE LA CONCURSURI  

Activitatea educativă din anul şcolar 2020-2021 a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini şi comportamente cetățeneşti raportate la valorile autentice ale democrației. 

 

C.S.S. LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA 

 

DISCIPLINA SPORTIVĂ: LUPTE LIBERE 

PROFESOR/ANTRENOR: OANCEA MARIAN 

GRUPA: performanță 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Rezultate 

1.  Sandu Daniel Marian Locul II Campionatul Național Cadeți 

2.  Chirica Denis Ioan Locul II Campionatul Național Cadeți 

3.  Manea Constantin Locul V Campionatul Național Seniori 

4.  Pîrvu Andrei Locul V Campionatul Național Cadeți 

5.  Echipa CSS Locul III Campionatul Național Cadeți Echipe 

6.  Cozma Ana Maria Locul III la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

7.  Luca Vlăduț Locul III la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

8.  Carp Mihaela Locul II la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

9.  Marinescu Alexandra Locul II la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

10.  Pahoni Nicoleta Locul II la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 
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11.  Dulgheru Geaner Locul II la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

12.  Marinescu Nicoleta Locul II la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

13.  Arsene Cosmin Locul III la Campionatul Național Probe Specifice - plajă 

14.  Marinescu Nicoleta     Locul III la Cupa României la Cadeți 

15.  Călin Elisa  Locul III la Cupa României la Cadeți; 

16.  Sandu Marian  Locul I la Cupa României la Cadeți; 

17.  Chirica Denis Locul I la Cupa României la Cadeți 

18.  Sandu Marian  Locul I la Cupa României la Juniori 

19.  Chirica Denis  Locul I la Cupa României la Juniori 

20.  Marinescu Nicoleta  Locul I la Turneul Internațional U15 România Cluj 

21.  Carp Mihaela Locul II la Cupa României U15 

22.  Marinescu Nicoleta Locul I la Cupa României U15 

23.  Pahoni Nicoleta  Locul I la Cupa României U15 

24.  Rusu Ștefan  Locul III la Cupa României U15 

25.  Carp Mihaela locul II la Finala Campionatului Național U15 

26.  Marinescu Nicoleta locul I la Finala Campionatului Național U15 

27.  Pahoni Nicoleta locul II la Finala Campionatului Național U15 

28.  Sandu Marian  Locul I la Turneul Internațional al României Cadeți 

29.  Marinescu Nicoleta  Locul V la Campionatul European U15 Bulgaria, Sofia 

30.  Sandu Daniel  Locul III la Campionatul European Cadeți Samocov, Bulgaria 

31.  Carp Mihaela Locul I la Campionatul Național Lupte Plajă U15 

32.  Marinescu Nicoleta Locul II la Campionatul Național Lupte Plajă U15 

33.  Pahoni Nicoleta  Locul III la Campionatul Național Lupte Plajă U15 

34.  Cozma Ana Maria  Locul III Aptitudini Specifice Juniori Mici 

35.  Luca Bianca  Locul III Aptitudini Specifice Juniori Mici 

36.  Cozma Ana Maria  Locul I Aptitudini Specifice Juniori 4 
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37.  Marinescu Alexandra Locul III Aptitudini Specifice Juniori 4 

38.  Luca Bianca  Locul III Aptitudini Specifice Juniori 4 

39.  Arsene Cosmin  Locul II Aptitudini Specifice U15 

40.  Marinescu Nicoleta  Locul II Aptitudini Specifice U15 

41.  Pahoni Nicoleta  Locul III Aptitudini Specifice U15 

 

Nr 

crt 

 

Denumire concurs/ 

simpozion/ competiție 
Cadre 

didactice 

coordonator/ 

Participant 

Activitatea 

desfăşurată 
Nr. elevi 

participanți 
Nr. 

Premii 

I 

Nr. 

Premii 

II 

Nr. 

Premii 

III 

Nr. 

Mentiuni/ 

premii 

speciale 

1 Concurs județean 

online ”Alege 

viața!” 

5 Concurs 

județean 

17 2 3 1 3 

2 Concurs regional 

online ”Soarele și 

planeta Pământ” 

1 Concurs 

regional online 

3 1 1 1  

3 Concurs regional de 

artă fotografică 

”Fotograful 

naturalist: lumea în 

imagini” 

1 Concurs 

regional online 

2     

4.  Concurs online ”Stil 

de viață sănătos!” 

8 Concurs online 15 2 3 1 6 

 

 

2.2.4. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA OFERITE ELEVILOR  

 

În anul şcolar 2020 - 2021 au fost implementate de către profesorul consilier școlar activități 

curente de consiliere a elevilor, părinților, cadrelor didactice, precum și o serie de proiecte 

educative, derulate în colaborare cu profesorii diriginți: 

 

 “Încotro, ai nevoie de busolă?” – proiect de orientare școlară și profesională, al cărui 

grup țintă a fost format din 30 de elevi din clasele a XII-a. 

 Durata: noiembrie 2020 – mai 2021 

 Partener: C.J.R.A.E. Constanța 

Activitățile s-au desfășurat în cabinetul de asistență psihopedagogică și/sau Centrul de 

Documentare și Informare al școlii: 

• Activitatea 1: Profesia, cariera se orientează; - octombrie 2020 

• Activitatea 2: Schimbările cer acţiune; - noiembrie 2020 

• Activitatea 3: Semnificaţia stimei de sine în OSP; - decembrie 2020 

• Activitatea 4: Testarea propriilor interese; - februarie 2021 
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• Activitatea 5: Aflu despre mine şi profesiile potrivite mie; - martie 2021 

• Activitatea 6: Cum mă cunosc; cum mă regăsesc. – aprilie 2021 

 

 ”Gânduri de copil” – proiect de consiliere, al cărui grup-țintă a fost format din 29 de elevi 

din clasa a X-a. 

Scopul proiectului: dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și raportare corectă și responsabilă 

la sine și la ceilalți, prin menținerea unei stime de sine crescute. 

Partener: C.J.R.A.E. Constanța 

Activități: 

- Identitatea mea și spațiul meu personal – noiembrie 2020; 

- Oglinda magică – decembrie 2020; 

- Eu și familia – ianuarie 2021; 

- Eu și colegii – februarie – 2021; 

- Dorințe și planuri de viitor – martie 2021. 

 

 În scopul conștientizării și informării asupra problematicii violenței şcolare în rândul 

diferitelor categorii de actori şcolari au fost desfășurate în cadrul Campaniei “19 ZILE de 

prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor” activități tematice (1-19 

noiembrie 2020). 

Parteneri: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța,  I.P.J. Constanța, 

Centrul Regional împotriva Traficului de persoane Constanța, Asociația HoltIS și UNICEF 

România. 

Activități realizate în colaborare cu profesori/profesori diriginți: 

- “Cum să prevenim bullying-ul în școală?” – 05.11.2020, 13 elevi din clasa a IX-a D; 

- “Ia atitudine! Împreună pentru siguranța ta!” - campanie de informare, prevenire a traficului de 

persoane – 05.11.2020, 30 de elevi din clasele a IX-a; 

- “Dă-i LIBERTATE! Nu-i plăti exploatarea!” – campanie de informare, educare, conștientizare 

privind problematica cerșetoriei  – 11.11.2020,  112 de elevi clasele IX B, C, D, X B, C, D; 

- “Ești victima traficului de persoane? Ai drepturi!”, prevenirea traficului de persoane, 11.11.2020, 

40 de elevi din clasele IX –X; 

- Activități de informare, educare, conștientizare privind problematica consumului de droguri – 

17.11.2020, 30 de elevi din clasele IX C, XII B; 

- “Ziua Națională fără Tutun” – dezbatere - 19 noiembrie 2020 – 74 de elevi din clasele a IX-a A, 

B, D, E, a X-a E; 

- “Ziua Internațională a drepturilor copilului”-dezbatere, 20.11.2020  35 de elevi clasele a X-a D, E; 

  

 “Cum să ne antrenăm parentingul apreciativ?” - curs de educație parentală 

Grupul-țintă: 10 părinți din clasele IX-X 

Perioada de implementare: octombrie – decembrie 2020 

Partener: Asociația HoltIS 

Tematica activităților: “Cum să fii un părinte înțelept?”, “Cum putem rămâne relaxați în contexte 

stresante?”, “Cum abordăm pozitiv comportamentele copilului?”, “Cum să comunici eficient cu 

copilul tău ?”, “Anturajul și timpul liber la adolescenți”, “Cum să fii un partener de încredere în 
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relația cu copilul tău?”, “Cum putem preveni abuzul și efectele sale asupra copilului?”, “Bullying 

și cyberbullying”, “Abilitățile noncognitive”, “Ce facem în continuare?” 

 

 “Ora de net” - program european coordonat la nivel national de Organizația Salvați Copiii 

și care contribuie la utilizarea internetului într-un mod util, sigur și creativ de către copii. 

Grupul-țintă: elevii clasei a X-a D 

Activități desfășurate:  

a. Prezentarea programului Ora de Net și a initiativei FOMO, împreună cu calendarul celor 

3 sesiuni la clasă _ 07.06.2021; 

b. Identificarea obiceiurilor legate de folosirea rețelelor de socializare și a modurilor de 

îmbunătățire a acestora _ 09.06.2021; 

c. Prezentarea în echipă a proiectelor digitale, utilizând instrumente digitale adecvate 

pentru editare grafică și text , proiecte care pun în evidență obiceiuri sănătoase de 

petrecere a timpului liber și de utilizare sigură, utilă a internetului _ 10.06.2021. 

 

 “Traficul de persoane” – program de prevenire a traficului de persoane 

Grupul-țintă: elevii clasei a IX-a D 

Partener: Asociația eLIBERARE București 

Activități: 

a. Ce este traficul de persoane? _ 11.03.2021 

b. Victime, traficanți și recrutare _ 18.03.2021 

c. Banii și traficul de persoane _ 25.03.2021 

 

 “Antrenat de majorat”, ediția on-line 2020-2021, program educațional pentru creșterea 

gradului de conștientizare a modului în care deciziile luate la vârsta adolescenței le 

influențează direct parcursul vieții acestora  

Data: 13.05.2021 

Invitat special: dr. psihiatru Cristian Andrei 

Partener: Asociația Joc Responsabil din București 

Grupul-țintă: 70 de adolescenți din clasele a XI-a și a XII-a liceu și școală profesională 

 „Alege viața!”, prevenirea consumului de tutun, alcool și alte droguri 

Parteneri: C.J.R.A.E. Constanța, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Asociația Părinților “G.S. Ion Bănescu” Mangalia și 17 

unități școlare din Constanța și alte 10 județe. 

Activități: “Viața îți aparține!” – concurs tematic pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal, cu 

participare indirectă _ mai 2021 cuprins în Oferta activităților educative la nivelul județului 

Constanța, an școlar 2020-2021 - 4763A/44/02.10.2020 

Numărul de participanți: 81 de elevi (54 de elevi - liceu, 27 de elevi - gimnaziu) coordonaţi de 34 

de cadre didactice la concursul județean de prevenire a consumului de droguri “Viața îți aparține!”; 

30  de elevi, 4 cadre didactice, părinţi şi invitaţi la activitatea "Captivi în libertate!";  25 de elevi, 2 

cadre didactice, părinți şi invitați la activitatea "Între joc și realitate" şi 25 de elevi, 5 cadre 

didactice, părinţi şi invitați la ultima activitate " Stă în puterea noastră!". 

Profesori coordonatori / Premii obținute de elevii participanți: 

• Barabaș Virginica: Martinez-Mircioi Gines (premiul III); 
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• Băiașu Alina: elevii Tudică Izabela (premiul I), Stancea Andreea (mențiune), Chisanovici 

Cosmin (premiul I), Dragoman Nicoleta (premiul II); 

• Lipcea Gabriela: Costiță Andreea Ana-Maria (mențiune); 

• Șargu Rodica: Săndulescu Mădălina (premiul II), Mușa Alin (mențiune); 

• Vasilescu Roxana: Roman Florentina (premiul II). 

 

 “Școala generației unificate”  

Perioada de implementare: ianuarie – iunie 2021 

Partener: Fundația Special Olympics 

Grupul-țintă: elevii clasei a X-a D. 

Activități: 

- Semnarea protocolului de colaborare_februarie 2021; 

- Instruirea profesorilor diiginți Băiașu Alina, Prențu Angelica, Țicu Mirela, Ștefan Marina; 

- Ziua Internațională a Sindromului Down – “Fii SOCKSY!” _ 21.03.2021; 

- Sesiune de instruire TINERI LIDERI – elevii Tudică Izabela și Bălteanu Adrian din clasa a 

X-a D, aleși ca reprezentanți pe școală, au participat la cele două sesiuni de instruire initiate 

și organizate de Secial Olympics, mai 2021; 

- “Petiția INCLUZIUNII” – activitate la nivelul școlii, mai 2021 

- Implementarea manualului Școala Generației Unificate – derularea cu clasele de elevi 

incluse în program, a 4 activități “Conștientizarea”, “Înțelegerea”, “Inspirația”, “Acțiunea”. 

 

 “Săptămâna națională a voluntariatului” _ 10 – 16 MAI 2021 

Parteneri: Fundația Baylor Marea Neagră, Constanța, PRO VOBIS Cluj-Napoca 

Activități:  - Voluntariatul în imagini _ 10.05.2021 _ elevii clasei a X-a B 

- Suntem solidari! _ 12.05.2021 _ elevii claselor a IX-a A, D, a XII-a B 

 

Elevii cu părinți plecați în străinătate au beneficiat de ședințe de consiliere psihologică 

individuală și de grup în care au fost abordate teme ca: exprimarea și controlul emoțiilor, 

relaționarea cu prietenii, avantajele educației și orientarea în carieră, responsabilitățile, 

administrarea timpului și a banilor, disciplina, regulile și delincvența. 

Ca măsură de  prevenire a părăsirii timpurii în cazul copiilor ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate a fost consilierea educațională și psihologică a copiilor pentru ca aceștia, în 

cazul supraîncărcării lor cu sarcini în familie, să regăsească motivația pentru educație, școală, să-și 

dezvolte abilitățile de administrare eficientă a timpului. 

În anul școlar 2020 – 2021 au fost luați în evidență: 

➢ 2 elevi cu cerințe educative speciale, nou-veniți în școală, înscriși la liceu, respectiv 

școala profesională cu certificat de orientare școlară și profesională  

Activitățile initiate și derulate cu elevii cu CES au fost: 

A. Consiliere, asistență și sprijin în învățare – acțiuni majore întreprinse în sprijinul copiilor cu 

CES și al tuturor actorilor care interacționează cu aceștia: 

- consiliere individuală care a urmărit dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaționare în grup, 

dezvoltarea stimei de sine, dezvoltarea inteligenței emoționale etc.; 

- consiliere frontală - cu colegii de clasă în vederea prevenirii problemelor psiho-emoționale; 
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- consiliere acordată părinților elevilor cu CES pentru a înțelege deficiențele cu care se confruntă 

copiii lor, dar și pentru a-și armoniza acțiunile educative din familie cu cele realizate în cadrul 

instituționalizat. Ei învață să accepte deficiențele, să relaționeze cu copiii lor și să-l sprijine în 

vederea integrării în școală și societate. 

- consiliere acordată cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES în vederea organizării 

activităților instructiv-educative diferențiate, adaptate nevoilor copiilor, dar și pentru a găsi noi 

modalități de interacțiune cu elevii cu CES și de creștere a toleranței și coeziunii în clasele de elevi 

pe care le conduc. 

Diriginții claselor unde au fost incluși elevii cu certificate de orientare școlară și 

profesională au primit decizie de responsabil de caz, s-au asigurat că familia şi copilul au acces 

efectiv la serviciile şi intervenţiile recomandate și urmăresc furnizarea beneficiilor, serviciilor şi 

intervenţiilor pentru copil şi familie prevăzute în planul de servicii individualizat. 

B. Sprijinirea parcursului școlar al copiilor cu CES: curriculum și strategii de predare-învățare-

evaluare specifice. 

 

2.2.5. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM  

 

În anul şcolar 2021-2022 oferta curriculară cuprinde curriculum–ul național corespunzător 

fiecărui nivel educațional şi fiecărui nivel de studiu şi curriculum de dezvoltare locală: 

 

Liceu - filieră tehnologică (ruta directă de calificare) 

Forme de pregătire: cursuri de zi, cursuri serale 

Nivel de calificare profesională: 4 

Calificări - cursuri de zi: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician mecatronist,       

                                        Tehnician proiectant CAD, Tehnician electromecanic 

Calificări - cursuri serale: Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparații 

Învățământ profesional (Învățământ profesional de 3 ani ) 

Forme de pregătire: cursuri de zi 

Nivel de calificare profesională: 3 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificări - Lăcătuş construcții navale, Tubulator naval , Sudor, Mecanic auto 

Domeniul de pregătire: Estetica și igiena corpului omenesc 

Calificări - Frizer-coafor- manichiurist pedichiurist 

Domeniul de pregătire: Electromecanică 

  Calificări – Electromecanic nave 

Club Sportiv Şcolar  

Ramuri sportive: fotbal, lupte libere 

 

CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALĂ – DISCIPLINE TEHNICE 

Liceu 

Clasa Domeniul/ Calificarea Denumire modul 

a IX-a 
Eletronică automatizări/ TOTC Activităti în electronică-automatizări   

Mecanică/T. mecatronist Activități în mecanică 
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a X-a 
Electromecanică/TELM 

Responsabilitatea la locul de muncă 
Mecanică/TPCAD 

 

a XI-a 

Electromecanică/TELM Aparate și metode de măsurare ale mărilor 

electrice 

Mecanică/TPCAD Desen tehnic – reguli aplicate în autocad 

 

a XII-a 

Electronică automatizări/TOTC Sisteme logice secvenționale 

Electromecanică/TELM  

 

Acționarea electrică a sistemelor 

electromecanice 

Mecanică /T. mecatronist Roboți industriali 

a XII-a seral Mecanică/TMIR Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor 

și instalațiilor 

a XIII-a seral Mecanică/TMIR Controlul lucrărilor mecanice 

 

Învățământ profesional  de 3 ani     

Clasa Domeniul/ Calificarea Denumire modul 

 

a IX-a  

Mecanică/ Mecanic auto Bazele pregătirii practice  ȋn mecanică 

Mecanică/Lăcătuș construcții navale Activități în mecanică 

Electromecanică/ Electromecanic nave Activități în electromecanică 

Mecanică/ Sudor și Tubulator naval Activități în mecanică 

Estetica și igiena corpului omenesc/ 

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

Activități în domeniul estetică 

 

 

a X-a  

Mecanică/Mecanic auto Aplicații de bază în mecanică 

Electromecanică/ Electromecanic nave Elemente de bază în acționările electrice 

Estetica și igiena corpului omenesc/ 

Frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist 

Activități la locul de muncă 

Mecanică/ Sudor Aplicații de bază în mecanică 

Mecanică/ Lăcătuș construcții navale Aplicații de bază în mecanică 

a XI-a Mecanică/Mecanic auto Diagnosticarea – repararea automobilului 

Estetica și igiena corpului omenesc/ 

Frizer –coafor-manichiurist-pedichiurist 

Tehnici moderne de tuns și vopsit 

Mecanică/Sudor Sudarea prin topire 

 

2.2.6. RESURSE FIZICE ȘI UMANE  

 

În anul şcolar 2021–2022 încadrarea cu personal didactic cuprinde 42 de cadre didactice: 

- Titulari – 27 

- Suplinitori - 5 

- Profesori asociați - 3 

- Profesori plata cu ora - 7 

Dintre acestea: 

- 27 de cadre didactice cu grad I (dintre care un cadru didactic cu titlul științific de doctor) 

- 5 cadre didactice cu grad II 

- 4 cadre didactice cu definitivat 
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- 6 cadre didactice debutante 

 

2.2.7. RESURSE FINANCIARE  

 

În anul 2021-2022  bugetul unității școlare a fost format din sume provenind din: 

• bugetul local – 1.490.000 lei 

• bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare – 64.631 lei 

• bugetul de stat – 4.769.440 lei 

1. Bugetul local - a fost direcționat pe 4 capitole: 

• Cheltuieli materiale și servicii – 1.286.000 lei 

• Cheltuieli cu ajutoare (hrana și cazarmament copii cu CES) – 24.000 lei 

• Cheltuieli cu burse de merit și de studiu – 67.000 lei 

• Cheltuieli de capital – 93.000 lei 

2. Bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare: 

Sold – 25.369 lei 

• Venituri – 64.631 lei 

• Cheltuieli – 90.000 lei 

3. Bugetul de stat – a fost direcționat pe 5 capitole: 

• Salarii: Drepturi personal  – 4.107.346 lei 

Drepturi personal dobanzi – 52.968 lei 

• Cheltuieli materiale: Cheltuieli materiale pentru CSS – 1.676 lei 

• Burse: Burse – Bani de liceu – 12.000 lei 

Burse – Burse profesionale – 354.443 lei 

• Ajutoare sociale: Ajutor social (competiții sportive CSS) – 129.979 lei 

Ajutor social (navetă elevi) – 11.000 lei 

• ROSE – 100.028 lei 

 

 Cheltuielile au fost orientate spre reparații și investiții ( materiale de întreținere și reparații, 

obiecte de inventar, reparații, investiții). 

 

2.2.8. PARTENERIATE ŞI COLABORARE 

Deoarece şcoala funcționează ca un mediu de învățare deschis, cadrele didactice colaborează 

cu membrii comunității locale.  

 

1. PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

Comitetul Reprezentativ al Părinților şi Asociația Părinților Liceului Tehnologic „Ion 

Bănescu” Mangalia cu personalitate juridică au desfăşurat o activitate susținută, consultarea 

părinților fiind necesară  pentru soluționarea unor probleme de interes pentru şcoală. 

Activități specifice desfășurate: 

✓ Acordarea în cadrul festivității de deschidere a noului an școlar 2020-2021 a 3 burse de 

merit elevilor care au avut rezultate deosebite la învăţătură şi bună conduită în anul școlar 

2019 – 2020, în valoare de 300 lei fiecare; 

✓ Întrunirea în data de 17.10.2020 a Consiliului reprezentativ al părinților pentru a desemna 

reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și 

comisiile unității de învățământ. Părinții au fost informați asupra activității educative 
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școlare și extrașcolare din anul școlar precedent de către d-na director Barabaș Virginica și 

profesor consilier școlar Băiașu Alina Gabriela. S-au purtat discuții în legătură cu creșterea 

calității procesului de învățământ din școală. 

✓ Întrunirea în data de 24.02.2021 - Analiza activității Asociației de Părinți pe semestrul I al 

anului școlar 2020-2021; Diverse  informări. 

✓ Acordarea de către Asociația Părinților Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” a sumei de 50 lei 

pentru susținerea materială a activității principale, concursul regional „Viaţa îţi aparţine!”, 

din cadrul proiectului educativ “Alege viața!” înscris în  Oferta activităților educative la 

nivelul județului Constanța, an școlar 2020-2021 - 4763A/44/02.10.2020. 

 

2. PARTENERIATE CU AGENȚII ECONOMICI 

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a programului de instruire practică, a stagiilor de pregătire 

practică precum şi pentru asigurarea inserției socio-profesionale a absolvenților au fost încheiate 

parteneriate cu: 

• S.C. DAMEN SHIPYARDS MANGALIA; 

• S.C. AVÂNTUL SCM; 

• S.C. SERVICE AUTOMOBILE MANGALIA SA. 

• DAMMAR AUTOGRUP 

• S.C. MED&VAS. SRL 

Activități specifice desfășurate: 

➢ Elaborare CDL-uri 

➢ Asigurarea stagiilor de pregătire practică pentru clasele de învățământ profesional cu 

durata de 3 ani (calificările: sudor, lăcătuș construcții navale, mecanic auto și frizer-coafor- 

manichiurist-pedichiurist); 

➢ Sponsorizare din partea agentului economic DAMEN SHIPYARDS MANGALIA  - 

asigurarea suportului logistic pentru desfășurarea instruirii practice mixte în cadrul atelierelor 

școlare. 

 

3. PARTENERIATE PENTRU EDUCAȚIE 

Nr. 

Crt 

Partener Număr de 

înregistrare 

1. Şcoala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” loc.Giurgiu, jud. Giurgiu 1999/31.03.2021 

2. Liceul Tehnologic “Constantin Bursan”loc. / jud. Hunedoara 582/11.05.2021 

3. Colegiul Național Vlaicu Vodă, loc. Curtea de Argeș, jud. Argeș 972/11.05.2021 

4. Școala Gimnazială Nr. 1 Corbeni – Structura Oești, loc. Corbeni, jud. 

Argeș 

1291/07.05.2021 

5. Şcoala Gimnazială Nr. 3 ,loc. Mangalia, jud. Constanţa 1107/07.05.2021 

6. Școala Gimnazială nr. 1, loc. Unțeni, jud. Botoșani 1404/14.10.2020 

7. Liceul Tehnologic  ,,Unirea”,loc. Ștei, jud. Bihor 1009/14.05.2021 

8. Colegiul Național Militar “Al. I. Cuza” ,loc. / jud. Constanța 444/14.04.2021 

9. Colegiul Național de Agricultură și Economie ,loc. Tecuci, jud. Galați 1054/17.03.2021 

10. Liceul Tehnologic Special nr.1, loc. Oradea, jud. Bihor 1358/26.03.2021 
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11. Liceul Pedagogic ”Regele Ferdinand”, loc. Sighetu Marmației, jud. 

Maramureș 

1174/14.05.2021 

12. Liceul Tehnologic Construcții Mașini ,loc.  Mioveni, jud. Argeș 484/26.03.2021 

13. Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”,loc. / jud. Constanța 258/29.04.2021 

14. Liceul Tehnologic „General Magheru”,loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 373/29.03.2021 

15. Colegiul Național “Mihai Eminescu”,loc. / jud. Constanța 771/10.05.2021 

16. Liceul Teoretic Peciu Nou, loc. Peciu Nou / jud. Timiș 869/19.03.2021 

17. Şcoala Gimnazială Cândești, loc. Cândești / jud. Buzău 1526/06.11.2020 

18. Şcoala Gimnazială Seimeni,jud. Constanța 49/31.03.2021 

19. Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga",Timișoara,jud. Timiș 40/31.03.2021 

20. Liceul Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, jud Buzău 90/11.06.2021 

21. Colegiul Național "Mihai Eminescu", loc Petroșani, jud. Hunedoara 39/31.03.2021 

22. Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu", loc București, Sector 6  45/31.03.2021 

23. Școala Gimnazială Mircea Cel Bătrân, loc Curtea de Argeș, jud. Argeș 44/31.03.2021 

 

24. Școala Gimnazială "Marin Voinea", loc Cerchezu, jud. Constanța 46/31.03.3021 

25. Școala Gimnazială nr. 39. Nicolae Tonitza, loc Constanta, jud. 

Constanța 

47/31.03.2021 

26. Școala Gimnazială Anton Pann, loc Craiova, jud. Dolj 48/31.03.2021 

27. Școala Gimnazială nr. 4, loc Vulcan, jud. Hunedoara 42/31.03.2021 

28. Colegiul Economic Mangalia, loc Mangalia, jud. Constanța  35-37/25.03.2021 

29. Colegiul Economic Mangalia, loc Mangalia, jud. Constanța  51-57/25.03.2021 

30. Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", loc. Fetești, jud. Ialomița 41/31.03.2021 

31. Școala Gimnazială "Ion Desideriu Sîrbu", loc. Petrila, jud. Hunedoara 43/31.03.2021 

32. Școala Gimnazială "Romul Ladea" loc. Oravița, jud. Caraș-Severin 50.31.03.2021 

33. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", loc. Iași, jud. Iași  632/22.04.2021 

34. Asociația de Întrajutorare Selimiye, loc. Mangalia, jud. Constanța 140/15.02.2021 

35. Fundația  Special Olympics România 421/17.03.2021 

36. Asociația eLiberare  300/23.02.2021 

37. Junior Achievement of România/JA Educație antreprenorială 

/JA Educație pentru orientare profesională  

1719/30.09.2020 

38. Junior Achievement of România /JA Educație economică și  

financiară/Școala Altfel  JA in a day Educație antreprenorială  

/JA Educație antreprenorială 

1648/24.09.2020 

39. Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" loc. Vaslui, jud. Vaslui 1872/20.10.2020 

40. Clubul Copiilor Târgu Neamț, loc. Târgu Neamț 514/01.10.2020 

41. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" și Liceul cu program sportiv, loc. 

Alba Iulia, jud. Alba 

387/10.03.2021 

42. Colegiul "Aurel Vizoli", loc Făgăraș, jud. Brașov 386/10.03.2021 

43. Asociația Joc Responsabil 398/12.03. 2021 

44. Școala Gimnazială "Gheorghe Bibescu", Loc. Craiova, jud, Dolj 583/08.04.2021 
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PROIECTE DESFĂŞURATE 

Proiectele/programele educative realizate cu respectarea măsurilor de siguranță sanitară în anul şcolar 2020-2021 au vizat implicarea unui 

număr mai mare de elevi în viața şcolii, prin participarea la diverse activități şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităților extracurriculare 

pentru atragerea elevilor într-un spațiu educativ în defavoarea străzii. 

 

Activități educative extracurriculare şi extraşcolare: 

Nr. 

crt. 

Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului Data Nr. elevi Coordonator/ 

Participanți, invitați 

1.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/“Cum să prevenim bullying-ul în 

școală?” 

5.11.2020 13 Lipcea Gabriela 

2.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/“Ia atitudine! Împreună pentru 

siguranța ta!” 

5.11.2020 30 Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Vasilescu Roxana 

3.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/“Dă-i LIBERTATE! Nu-i plăti 

exploatarea!” 

11.11.2021 112 Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Cioroianu Iulian, Vasilescu Roxana, Lipcea 

Gabriela, Anghel Petre 

4.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/“Ești victima traficului de 

persoane? Ai drepturi!”, 

11.11.2020 40 Cioroianu Iulian, Vasilescu Roxana, Lipcea 

Gabriela, Anghel Petre 

5.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/Activități de informare, educare, 

conștientizare privind problematica consumului de droguri 

17.11.2020 30 Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela 

6.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/“Ziua Națională fără Tutun” 

19.11.2020 74 Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Șemședin Daniela, Ivan Daniela 

7.  Worldʹs Largest Lesson 19.11.2020 19.11.2020 12 Barabaș Virginica 

8.  Campania “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor”/“Ziua Internațională a drepturilor 

copilului” 

20.11.2020 35 Băiașu Alina Gabriela, Trucmel Marian 

9.  21 Septembrie- Ziua Internațională a Păcii 28.09.2021 29 Petisleam Turchean, Petrichei Gabriela, 
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Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Vasilescu Roxana 

10.  Code wekk dance challenge 24.10.2020 20 Șargu Rodica 

11.  Gândește ambițios 26.11.2020 29 Băiașu Alina Gabriela 

12.  Manipulare psihologică în traficul de persoane 20.01.2021 70 Barabaș Virginica, Șargu Rodica, Vasilescu 

Roxana 

13.  Prevenirea Traficului de persoane 20.01.2021 22 Băiașu Alina Gabriela 

14.  Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală 28.01.2021 29 Băiașu Alina Gabriela 

15.  Prevenirea traficului de persoane 30.01.2021 30 Barabaș Virginica 

16.  165 de ani de la dezrobirea romilor 16.02.2021 29 Băiașu Alina Gabriela 

17.  Dezvoltarea abilităților de viață independentă 18.02.3021 28 Băiașu Alina Gabriela, Lipcea Gabriela 

18.  Lumea digitală, ce trebuie să știi în calitate de părinte ? 24.02.2021  Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela 

19.  Amprenta digitală. Capcanele internetului 26.02.2021 20 Șargu Rodica 

20.  13 ianuarie- Ziua internațională a îndeplinirii visurilor 4.03.2021 29 Petisleam Turchean, Petrichei Gabriela, 

Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Vasilescu Roxana 

21.  Dezvoltarea abilităților de viață independente 8.03.2021 12 Barabaș Virginica 

22.  Constructor de nave- un viitor sigur 9.03.2021  Anton Daniela, Ilie Mihaela, Panainte Grigore, 

Băiașu Alina Gabriela 

23.  Educația – pașaport spre viitor 10.03.2021  Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Vasilescu Roxana 

24.  Pasul următor- facultatea 31.03.2021 63 Barabaș Virginica, Șargu Rodica, Ocunschi 

Livia, Ilie Laurențiu, Terente Eugen 

25.  Deșeurile marine – cauze și posibile soluții 6.05.2021 20 Șargu Rodica 

26.  Fii puternic pe internet 10.05.2021 20 Șargu Rodica 

27.  Antrenat pentru majorat 13.05.2021 70 Barabaș Virginica, Băiașu Alina Gabriela, 

Vasilescu Roxana, Șargu Rodica, Țicu Mirela, 

Ștefan Marina, Ocunschi Livia, Oprea Florina 

28.  Reducerea deșeurilor- prioritate maximă 17.05.2021 44 Șargu Rodica 

29.  Drepturile copilului – întrebări pentru România 8.06.2021 29 Băiașu Alina Gabriela, Vasilescu Roxana 

30.  Drepturi egale, șanse egale  10.06.2021 59 Șargu Rodica, Ștefan Marina, Barabaș 
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Virginica, Vasilescu Roxana 

 

Proiecte  şi programe extraşcolare în parteneriat: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
proiectului 

 

Titlul activității  principală 
 

Perioada RESPONSABILI LICEU Invitati/parteneri  -
inițiatori 

1 19 ZILE de 

prevenire a 

abuzurilor şi 

violenţei asupra 

copiilor şi tinerilor   

“Cum să prevenim bullying-ul în 

școală?”; 

“Ia atitudine! Împreună pentru siguranța 

ta!”  

“Dă-i Libertate! Nu-i plăti exploatarea!”  

“Ești victima traficului de persoane? Ai 

drepturi!”,  

“Ziua Națională fără Tutun” – dezbatere  

“Ziua Internațională a drepturilor 

copilului”  

Noiembrie 

2020 

Barabaș Virginica, 

Băiașu Alina Gabriela, 

Vasilescu Roxana  

Cioroianu Iulian, 

Lipcea Gabriela, 

Anghel Petru 

Șemședin Daniela, Ivan 

Daniela 

Trucmel Marian 

Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere 

Antidrog Constanța,  I.P.J. 

Constanța, Centrul Regional 

împotriva Traficului de 

persoane Constanța, 

Asociația HoltIS și 

UNICEF România. 

2 Săptămâna 

Educației Globale 

”Este lumea noastră! Să acționăm 

împreună!” 

16-20 

noiembrie 

2020 

Barabaș Virginica  

3 Ziua Ștafetei -  

“Acum decid eu!” 

Activitate de orientare școalară și 

profesională   

19 -26 

noiembrie 

2020 

Barabaș Virginica, 

Băiașu Alina Gabriela,  

Beauty Salon Mangalia 

Fundația Terre des hommes 

4 Junior 

Achievement 

Educație pentru orientare profesională  

Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție  

ABCDar bancar  

Școala Altfel – JA in a Day și Educație 

antreprenorială  

Prevenirea abandonului școlar  

Oct.-mai 

2021 

 Băiașu Alina Gabriela, 

Barabaș Virginica,  

Șargu Rodica, 

Vasilescu Roxana 

JA Romania 

5 Toți zâmbim în 

aceeași limbă! 

Ziua Internațională a Păcii 

15mai 2021 – “Sărbătorirea Zilei 

Mondiale a Împlinirii Viselor” 

28.09.2020 

 

Petisleam Turchean, 

Petrichei Gabriela, 

Barabaș Virginica, 
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Vasilescu Roxana 

6 EU Code Week Code Week Dance Challenge 24.11.2020 Șargu Rodica  

7 Stil de viață 

sănătos 

Împreună pentru o viață sănătoasă!” noiembrie – 

decembrie 

2020 

Barabaș  Virginica   

8 Alege viața! Drogul distruge destine! 

Viața îți aparține! 

noiembrie 

2020-iunie 

2021 

Băiașu Alina Gabriela  

9 Școala generației 

unificate 

Ziua Internațională a Sindromului 

Down, “Fii SOCKSY!”, Tineri lideri, 

Petiția Incluzinii 

ianuarie – 

iunie 2021 

Barabaș  Virginica 

Băiașu Alina Gabriela 

Fundația Special Olympics 

 

10 Ora de net Ora de net 7-10.06.2021 Băiașu Alina Gabriela Organizația Salvați Copiii 

11 Traficul de 

persoane 

Ce este traficul de persoane?  

Victime, traficanți și recrutare  

Banii și traficul de persoane  

11.03-

23.03.2021 

Băiașu Alina Gabriela, 

Lipcea Gabriela 

Asociația eLIBERARE 

București 

12 Antrenat de 

majorat 

Antrenat de majorat 13.05.2021 

 

Barabaș V., Vasilescu 

R., Băiașu A., Țicu M., 

Ocunschi L., Șargu R., 

Oprea F., Ștefan M. 

dr. psihiatru Cristian Andrei 

Asociația Joc Responsabil 

din București 

13 Campania globală 

pentru educație 

2021 – drepturile 

copiilor 

 Mai 2021 Barabaș Virginica, 

Vasilescu Roxana, 

Băiașu Alina, Șargu R., 

Ștefan M. 

Salvați copiii 

 

14 Săptămâna 

națională a 

voluntariatului 

Voluntariatul în imagini 

Suntem solidari! 

10 – 16 mai 

2021 

Băiașu A., Barabaș V., 

Vasilescu R., Ștefan 

M., Șargu R., Prențu A. 

Fundația Baylor Marea 

Neagră, Constanța, PRO 

VOBIS Cluj-Napoca 

 

 

 



                               PLANUL DE ACŢIUNE al  Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

55 

 

Activități educative în cadrul programului ”Școala altfel”: 

Ziua 18/01/21 

 

Ziua 19/01/21 

 

Ziua 20/01/21 

 

Ziua 21/01/21 

 

Ziua 22/01/21 

 

Ecosisteme și parcuri 

naționale 

Sa ne cunoastem 

Omul sau robotul?  

Castele din Romania 

Tur virtual prin muzeele 

lumii 

Using films to build 

communication skills 

Pregătire pentru bacalaureat 

Stresul- piedică sau 

stimulent în activitatea 

noastră? 

JARomania- Educație 

pentru sănătate 

Educație pentru sănătate 

Muzeul- o lume fără 

suferință 

Invenții și inventatori 

români 

Protejăm natura. 

Viata- cea mai inala 

expresie a chimiei  

Probleme ale lumii 

contemporane  

Arta șterge praful 

cotidianului de pe suflet 

Using films to build 

communicating skills 

Cavalerii mesei rotunde in 

stiinta si tehnica 

Combustibilii viitorului 

Floarea sanatatii 

Personalități care au 

schimbat lumea 

Ne informam pentru 

sanatatea noastra 

Logica distractiva 

Acordarea primului ajutor 

Educatie si sanatate 

Tehnologia- prietena 

noastră 

Inovații în vopsirea părului 

Muzica buna nu are virsta 

Descoperă arta virtuală 

Calatorie virtuala - vizitam 

Londra 

Paradoxul hotelului infinit 

Recorduri in lumea 

plantelor si animalelor 

Muzeul- o lume fără 

suferință 

Rebelul- motorul civilizației 

Jocuri lingvistice 

Cariera intre realitate și 

ideal 

Lumea sportului - sportivi 

preferați 

Viata- cea mai inalta 

expresie a chimiei 

Ne informam pentru 

sanatatea noastra 

Castele din Romania 

Inventii care au schimbat 

lumea 

Arta in estetica-Coafuri de 

Sa ne cunoastem 

Eminescu și poezia 

Rolul sportului în 

dezvoltarea personalității 

Omul sau robotul?  

Matematica ... intre joc și 

BAC  

Pregătire pentru bacalaureat 

Inventii care au schimbat 

lumea 

Stil de viata sanatos 

Ecosisteme și parcuri 

naționale 

Plante daunatoare sanatatii - 

drogurile . 

Experimente din tehnică 

Calatorie virtuala - vizitam 

Londra 

Cinemateca virtuală 

Graphology 

Biblioteci digitale 

Tur virtual Sfantul 

Mormant 

Pregătire pentru bacalaureat 

Reguli de viață sănătoasă 

Cyberbulling 

Pe poteci, spre inima ta 

Plan de afaceri- salon 

coafură 

Prevenirea consumului de 

alcool 

JARomania-Educație pentru 

orientare profesională 

Cum ne alegem viitoarea 

profesie 

Planificarea viitorului 

financiar 

Sport și sănătate 

Muzica , terapia sufletului 

Rolul sportului în 

dezvoltarea personală 

Pe poteci, spre inima ta! 

Personalități care au 

schimbat lumea 

Tipuri de comportament 

Tur virtual prin muzeele 

europene 

Pregătire pentru bacalaureat 

Muzica generațiilor -Audiții 

muzicale 

Pe drumuri de munte! 

Democrația în România 

Mijloace de acordare a 

primului ajutor 

Arta prin culoare-vopsirea 

parului 

Relatia mea cu parintii 
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Pe poteci, spre inima ta! 

Arta șterge praful 

cotidianului de pe suflet 

Energia din alimente 

Criptomonedele, noua 

paradigmă economică 

Rebelul- motorul civilizației 

Cele sase dimensiuni ale 

starii de sanatate 

Arta si cultura - tur virtual 

 

ocazie 

Matematică distractivă 

Cinemateca virtuala 

"Artă pe unghii"- 

Sudura ca o artă 

Matematica ...altfel: atelier 

de rezolvări de probleme 

matematice din viața 

cotidiană 

Energia din alimente. 

Using films to build 

communication skills 

Meseria bratara de aur 

Muzica generațiilor - 

Audiții muzicale 

JARomania- Educație 

pentru sănătate 

Enigmele lumii 

Cum imi aleg profesia 

Semnificatia culorilor 

Jocuri de societate 

Tur virtual prin muzeele 

lumii 

Performante artistice ale 

Soudeurs du soir - Lamballe 

Streotipuri si prejudecati 

Calator in tara mea 

Cele mai cunoscute droguri 

din lume si provenienta lor 

Calator in tara mea 

Comori naturale 

Călătorii virtuale 

Ce imi place sa fac 

Sport și sănătate 

Paradoxul hotelului infinit 

Biblioteci virtuale 

Personalități care au 

schimbat lumea 

Sa calatorim prin Romania 

Castele din Romania 

Intrebari fara raspuns 

Lumea sportului- sportivul 

preferat 

muzicale 

Fiecare om este arhitectul 

viitorului său 

Muzeul - O lume fără 

suferință  

Cavalerii mesei rotunde in 

stiinta si tehnica 

Relația dintre literatură și 

cinematografie 

Muzica generațiilor. Audiții 

Ne informam pentru 

sanatatea noastra 

Sport și sănătate 

Plante daunatoare sanatatii- 

drogurile. 

Portaluri spre lumi paralele 

Biblioteci digitale 

Cavalerii mesei rotunde in 

stiinta si tehnica 

Relatii de prietenie 

Cyberbulling 

Pe poteci, spre inima ta! 

Cum ne alegem viitoarea 

profesie 

Inventii care au schimbat 

lumea 

Prevenirea consumului de 

droguri 

Adolescenti romani si 

francezi 

Rolul  sportului în 

dezvoltarea personalității 

Fiecare  om e arhitectul 

viitorului său 

Criptomonedele, noua 

paradigmă economică 

Muzeul- o lume sără 

suferință 

Cyberbulling 

Manipularea psihologică și 

fakenews 

Viata - cea mai inalta 

expresie a chimiei  

Magie în coafură 

Experimente din tehnică 

Moda la Paris 

Biblioteci digitale 

Echilibrul in natura 

Tur virtual muzee din 

Europa 

Jocuri lingvistice 

Pe potecile Carpatilor! 

Muzica generațiilor - 

Audiții muzicale 

JARomania - Educație 

antreprenorială 

Impactul tehnologiei asupra 

vieții 

Stil de viata sanatos 

Tur virtual prin muzeele 

europene 

Ecosisteme și parcuri 

naționale 

Jocuri de societate 

Metode de consolidare a 

echipei 

COVID-19 - Impact 

Personalități care au 

Jocuri lingvistice 

Muzica, terapia sufletului 

Muzica frantuzeasca 

contemporana 

Educatia sexuala - mereu un 

subiect tabu 

Recorduri in lumea 

plantelor si animalelor 

Călătorie virtuală prin 

patrimoniul european 

Ecosisteme și parcuri 

naționale 

Transpuneri ale cărților în 

filme 

Lumea sportului- sportivi 

preferați 

Using films to build 
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Cele mai cunoscute droguri 

din lume si provenienta lor 

Alungă tentația 

Educatia sexuala - mereu un 

subiect tabu 

Orase-fantoma ale lumii 

Provoacă-ți prietenii să 

gândească! 

Eu si familia mea 

Sunt cetatean si am drepturi 

Noutăți tehnice 

Cyberbulling 

Curiozitati ale limbii 

franceze 

Migratiile, avantaje si 

dezavantaje 

Manipularea psihologică și 

fakenews 

Tehnici de comunicare 

eficientă 

Biblioteci digitale 

Combustibilii viitorului  

Stam acasa si citim 

Pe poteci, spre inima ta! 

Probleme ale lumii 

contemporane 

Jocurile mintii in era 

tehnologiei moderne 

Inventii care au schimbat 

lumea 

Activitate de consiliere: 

Timpul liber 

Meseria bratara de aur 

schimbat lumea  

Muzica frantuzeasca actuala 

Muzee din Europa, de 

vizitat intr-o viata 

Muzica generațiilor -Audiții 

muzicale 

Orasele lumii 

Using films to build 

communication skills 

Risc si reusita in afaceri 

communication skills 

Orasele" milionare " 

Omul sau robotul? 

Dezbatere 

Muzeul- o lume fără 

suferință 

Democrația în România 

Tur virtual prin muzeele din 

Romania 

Scurta prelegere despre....un 

mister 

Tunelurile secrete ale 

Romaniei 

Stiluri de invatare 

Echilibrul in natura. 

Adolescenti romani si 

francezi 

Cum accesez pentru un loc 

de munca 

Plante daunatoare sanatatii- 

drogurile. 

Prețul unei vieți sportive 

Enigmele lumii 

"Cred ca m-am indragostit"-

ora de consiliere,dirigentie 

Moda la Paris 

Descoperim Romania 

jucându-ne 

Inteligenta artificiala 

Educatie, cultura si 

Muzee din Europa, de 

vizitat intr-o viata 

Consumul de droguri, intre 

placere si deces 

Idei inspirate în manichiura 

french 

Jocurile mintii in era 

tehnologiei moderne 

Orase-fantoma ale lumii 

Drogul o poveste fara 

happy-end 

Locuri din Romania unice 

in lume 

Stereotipuri si prejudecati 

Cultura si tehnica in epoca 

tehnologiei moderne 

Evoluția mașinilor unelte în 

timp 

Sisteme robotizate de sudare 

Manipularea psihologică și 

fakenews 

Tur virtual - vizitam Londra 

Cuvintele au putere! 

Sa calatorim  

Sanatatea mentala in 

conditiile actuale 

Semnificatia culorilor 

Lumea privită prin 

microscop 

Turul Frantei cu masina 

Sănătate prin sport 

Curiozitati geografice 

Relația dintre literatură și 

cinematografie 

Lumea sportului - sportul 

preferat 

Comunicarea asertivă 

Educatia pentru sanatate - o 

sansa pentru generatia 

urmatoare 

Călătorie virtuală prin 

patrimoniul european 

Tehnici de comunicare 

eficientă 

Muzica generațiilor Audiții 

muzicale 

Invenții și inventatori 

români 

Cultura si tehnica in epoca 

tehnologiei moderne 

Tur virtual 

Sa desenam Parisul 

Cyberbulling 

Moda, modernism si 

personalitate 

Traditii si obiceiuri de iarna 

Prevenirea consumului de 

droguri 

Calatorie in istoria 

constructiilor navale 

Ecranizări ale unor opere 

literare 

Planul de afaceri si 

problemele aplicarii 
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invatamant - vechi si nou 

Floarea sanatatii 

Tur virtual Paris  

Asertivitatea 

Educatie, cultura si 

invatamant - vechi si nou 

Competentele cautate de 

angajatori 

Tunelurile secrete ale 

Romaniei 

Arhitectura ecologica 

Matematica distractivă 

Prietenia si semnificația ei 

pentru adolescenți 

Muzeul Recordurilor din 

Bucuresti 

Performante artistice ale 

Soudeurs du soir – 

Lamballe 

Comori naturale: orase 

Semnificatia culorilor 

Educatie pentru sanatate 

Meseria bratara de aur 

Tur virtual prin muzeele 

lumii 

Cele sase dimensiuni ale 

starii de sanatate 

24 Ianuarie, Unirea 

Principatelor  

Portaluri spre lumi paralele 

Muzeul Național de Istorie 

Naturală Grigore Antipa- 

Tur virtual 

Fii tu insuti 

Pandemia de coronavirus 

Tur virtual obiective 

turistice din Paris 

Rolul sportului în 

dezvoltarea personalității 

Calatorie prin Univers 

Călătorii virtuale 

Ce nu știți despre mine și aș 

vrea să vă spun ... 

Romania - La munte si la 

Mare  

acestuia 

Educatie pentru sanatate-o 

constanta pentru toata viata 

Muzica buna nu are virsta 

Consiliere acordată elevilor 

/ părinților 

 

2.3 ANALIZA SWOT A MEDIULUI  INTERN ȘI EXTERN  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular 

(planuri de învăţământ, ordine de ministru, programe şcolare, standarde de pregătire 

profesională, auxiliare curriculare); 

- Includerea a trei nivele de învăţământ și a celor 2 secții sportive – fotbal/lupte libere, la 

CSS; 

- Dezvoltarea formelor de învăţământ orientate cu predilecţie spre satisfacerea nevoilor 

angajatorilor; 

- Adaptarea și dezvoltarea ofertei educaţionale a şcolii la cerinţele pieţei muncii; 

- Elaborarea anuală a Proiectului planului de şcolarizare în concordanţă cu recomandările 

PLAI; 

- Realizarea integrală a planului de şcolarizare; 

- Interes și efort ridicat al cadrelor didactice și al conducerii pentru realizarea planului de 

școlarizare; 

- Avalanşa mare de informaţii şi reglementări; 

- Slaba implicare a părinţilor privind opţiunile elevilor; 

- Există cadre didactice care nu au participat la cursuri 

de formare și dezvoltare profesională; 

- Există cadre didactice care nu s-au înscris pentru 

grade didactice; 

- Slaba acomodare la schimbarea reală; 

- Dezinteresul elevilor din clasele terminale de liceu 

pentru pregătire în vederea promovării examenului 

de bacalaureat; 

- Nivelul scăzut de pregătire al elevilor admiși în 

învățământul profesional; 

- Numărul mare de absențe ale unor elevi din 
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- Actualizarea anuală a PAS; 

- Adaptarea conținuturilor și metodelor de învățământ la cerinţele angajatorilor și a 

operatorilor economici parteneri; 

- Reluarea derulării proiectului Erasmus+, cu numărul de referință 2019-1- RO01-

KA102-061412, cu titlul “Experiență Europeană - oportunitate pentru viitorii 

mecanici auto", adresat unui nr. de 28 elevi din clasele a X- a/a XI-a, învățământ 

profesional, nivel 3, domeniul de pregătire de bază mecanică, calificarea mecanic 

auto; 

- Desfăşurarea în   şcoală   a   pregătirii   suplimentare   la   disciplinele   de bacalaureat; 

- Existența a patru laboratoare de informatică dotate cu 90 de calculatoare conectate la 

internet și a laboratoarelor de specialitate; 

- Centrul de Documentare şi Informare, cu peste 25.000 de volume, dotat cu calculatoare 

conectate la Internet la care elevii au acces și în afara orelor de curs; 

- Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică și a cabinetului medical; 

- Personalul de conducere a școlii a parcurs stagiile de formare în domeniul 

managementului; 

- Personalul didactic din unitate este titular sau suplinitor calificat; 

- Personal didactic calificat, cu o bună pregătire metodico-ştiinţifică şi cu o vastă 

experienţă profesională, majoritatea cu gradele didactice I şi II, profesori-formatori, 

membri ai Corpului Naţional de Experţi în Management, doctor; 

- Personal didactic auxiliar cu o bună pregătire profesională; 

- Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) 

existente pot favoriza crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

- Existenţa Consiliului Elevilor care poate fi o pârghie pentru ameliorarea 

relaţiei profesor-elev; 

- Perfecţionarea actului didactic prin implicarea cadrelor didactice în activităţi de 

formare continuă; 

- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în scopul responsabilizării elevilor şi 

informării părinţilor; 

- Derularea de activităţi școlare/extraşcolare care să favorizeze autocunoaşterea,          

dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor personale, inserţia socială; 

învățământul liceal și profesional; 

- Existența unor clase cu efective mari de elevi; 

- Existența fenomenului violenţei în rândul elevilor; 

- Număr redus de titluri de carte de specialitate;  

- Nu au fost aplicate instrumente de investigare a 

gradului de satisfacţie al agenţilor economici, 

parteneri de practică faţă de formarea profesională 

iniţială furnizată de şcoală, în acest sens neexistând 

rapoarte ale comisiilor de investigare; 

- Slaba implicare a unor cadre didactice în menţinerea 

ordinii şi disciplinei în şcoală; 

- Lipsa sau ineficiența inițiativei personale; 

- Număr mare de cazuri cu climat familial 

necorespunzător, lipsit de afecțiune, dezinteres sau 

dominat de violență verbală și/sau fizică; 

- Slabă implicare a familiei în viaţa şcolii şi 

comunităţii; 

- Lipsa unor deprinderi de activitate intelectuală din 

partea elevilor; 

- Lipsa de motivație a învățării la mulți dintre elevi; 

- Absenteismul cu risc de părăsire timpurie a școlii 

crescut, datorat în parte, situației socio-economice 

precare (familii dezorganizate, părinți plecați în 

străinătate); 

- Numărul mare   de   elevi   repetenţi   în   

învățământul obligatoriu respectiv exmatriculaţi în 

clasele terminale; 

- Rezultatele slabe la examenul de bacalaureat;  

- Uzura morală a unor echipamente necesare 

desfășurării în condiții optime a procesului 

instructiv-educativ; 
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- Promovabilitate ridicată la examenul de certificare a  calificării profesionale; 

- Implicarea şcolii în acţiuni de voluntariat cu instituţiile din localitate; 

- Număr mare de cadre didactice implicate în proiecte educative și diversitatea 

programului de activităţi educative; 

Interesul elevilor de a se implica în multe activităţi extraşcolare şi de a participa la procesul 

de luare a deciziilor în şcoală. 

Fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea cadrelor 

didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice, pentru  întreţinerea 

spaţiilor şcolare. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale 

şi non-guvernamentale în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

- Buna colaborare a școlii cu autoritățile locale: Primărie, Administrație locală, 

Inspectoratul școlar, CJRAE; Poliţia Locală, Poliția Municipală, Jandarmerie; 

- Reabilitarea atelierelor de pregătire practică – refacere pardoseli;  

- Reparații generale și renovare (montat/ demontat parchet, montat/demontat calorifere);  

- Reparații generale și renovarea parterului liceului - 3 laboratoare, o sală de clasă, 5 

cabinete și 5 anexe - laborator/cabinet/orar (placări tavane, lucrări de parchetare, tencuieli, 

gleduri, montat calorifere, zugrăveli interioare, ferestre PVC, uși PVC); 

- Achiziționarea a 55 de sisteme de operare și a 2 laptopuri cu sisteme de operare; 

- Achiziționarea de jaluzele verticale pentru laboratoarele: Biologie, TIC1, TIC2, TIC 

3, AEL, cabinetele: MOM, TAC, lb. Română, sala 1, sala 5, sala 8, arhivă, director; 

- Realizarea unui sistem de detecție și avertizare la incendiu în corp C2; 

- Achiziționarea a 25 lămpi UV; 

- 20 router wirless – sponsorizare Telekom și achiziționarea a 20 de abonamente 

internet; 

- Redimensionarea subsistemului de supraveghere (interior și exterior); 

- Realizarea unui sistem de control acces (intrare elevi – liceu și cămin, intrare 

personal, cancelarie liceu); 

- Lipsa de interes şi implicarea scăzută a părinţilor în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii; 

- Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu 

educaţia şi evoluţia propriilor copii; 

- Fonduri financiare insuficiente pentru 

desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare; 

- Fonduri financiare insuficiente pentru formarea 

cadrelor didactice; 

- Lipsa manualelor la multe module de specialitate, 

atât la ciclul inferior cât și la ciclul superior; 

- Dotarea insuficientă a laboratoarelor de specialitate 

și a atelierelor de instruire practică; 

- Număr insuficient de videoproiectoare necesare în 

activitatea didactică, 

- Instabilitatea la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere; 

Probleme materiale severe cu care se confruntă unele 

familii. 
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- Reabilitare poartă acces cu telecomandă; 

- Reparații sală de sport (reparații, zugrăveli, PVC – ferestre, uși, extindere toilete, 

gresie, faianță, boilere, dușuri) + reparații și zugrăveli exterior; 

- Realizarea unui sistem de supraveghere audio – video integrat (parter + etaj I liceu); 

- Reparații și zugrăveli în cabinetul de română și sala 8; 

- Achiziționarea a 3 laptop-uri cu sisteme de operare, 2 video-proiectoare, 1 ecran de 

proiecție, 15 calculatoare cu sisteme de operare, o multifuncțională, 5 tablete grafice, 

15 mese de calculator, 1 dulap pentru documente, 1 instrument de lucru pentru 

cabinetul de consiliere, rechizite și consumabile – prin proiectul ROSE; 

- 10 tablete cu android și internet – prin Programul Național ”Școala de acasă”; 

- 58 laptopuri cu sistem de operare – prin Proiectul privind învățământul secundar – 

ROSE; 

- Dotarea cu 5 table interactive, 5 video-proiectoare, 4 camere conferință și un laptop – 

ISJ Constanța/Ministerul Educației; 

- Dezvoltarea competențelor CDL și a materialelor auxiliare în parteneriat cu agenţii 

economici poate fi realizată din resurse bugetare și extrabugetare ale instituţiilor 

reprezentate în structurile parteneriale; 

- Dotarea centrului de documentare și informare cu scaune, mese, necesare în 

activitatea didactică școlară și extrașcolară precum și cu 2 aparate de aer condiționat – 

sponsorizare Asociația de părinți; 

- Obţinerea de fonduri extrabugetare pentru desfăşurarea unor activităţi extraşcolare 

(Târgul ofertelor educaționale, activitățile echipei de robotică); 

- Dotarea cu echipament de protecţie şi materiale necesare desfășurării stagiilor de 

pregătire practică precum și a resurselor materiale necesare desfășurării examenelor de 

certificare nivel 3, 4 și 5 – sponsorizare DAMEN; 

- Acordarea de burse de merit elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi bună 

conduită și premierea șefului de promoție de către Asociația de părinți; 

- Oferta de formare bogată și diversificată; 



                               PLANUL DE ACŢIUNE al  Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

62 

 

- Obținerea finanțării prin Proiectul Erasmus+ pentru 2 fluxuri de mobilități în Spania și 

Cipru (28 elevi și 3 cadre didactice); 

- Demararea proiectul “ Stagii de practică inovative în domenii de specializare 

inteligentă” - POCU/633/6/14/132884; 

- Numărul mare de oferte din partea ONG-urilor, Asociațiilor, organizații privind 

participarea la programe și proiecte educative şcolare şi extraşcolare în parteneriat cu 

unitatea noastră de învățământ; 

- Sprijinirea şcolarizării elevilor din învăţământul profesional de 3 ani prin acordarea de burse; 

- Acordarea de manuale gratuite și elevilor din ciclul superior al liceului. 

 

 

2.4 REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTAREA 

 

Rezultatele obţinute de elevii şi profesorii şcolii impun echipei manageriale a Liceului Tehnologic  „Ion Bănescu” identificarea de noi strategii 

care să permită afirmarea deplină atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei şcolare.  

Pentru a oferi evaluarea cuvenită a calităţii instruirii, a formării tinerilor la nivelul cerut de standardele europene în vederea recunoaşterii 

pregătirii şi certificării și pentru a înscrie şcoala pe un nivel superior se impun următoarele priorităţi: 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe 

Prioritatea 2: Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane 

Prioritatea 3: Promovarea de măsuri și derularea de programe de pregătire remedială pentru creșterea ratei de promovare a examenului 

naţional de bacalaureat  

Prioritatea 4: Consilierea pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii elevilor 

Prioritatea 5: Dezvoltarea activităţilor de parteneriat (cu ONG-uri, fundații, asociații, cluburi, instituții administrative, agenți economici din 

țară și din U.E.) 

Prioritatea 6: Atragerea de noi surse extrabugetare 

Prioritatea 7: Modernizarea bazei materiale 

Prioritatea 8: Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 
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Prioritatea 9: Implementarea şi derularea de proiecte europene 

Prioritatea 10: Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii 

Prioritatea 11: Consilierea părinţilor 

Prioritarea 12: Integrarea elevilor cu nevoi speciale (identificarea şi consilierea elevilor cu CES, realizarea planificării şi a planurilor de 

intervenţie). 

 
ŢINTE STRATEGICE 

Ţinta 1: Înfăptuirea politicilor educaţionale cu scopul  asigurării  cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate. 

Ţinta 2: Asigurarea  unui  management  flexibil  în  perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, 

abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale. 

Ţinta 3: Facilitarea participării cadrelor didactice la  cursuri  de  formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului 

instructiv-educativ. 

Ţinta 4: Promovarea învăţământului  profesional  şi  tehnic  şi  corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei 

bune inserţii sociale a absolvenţilor. 

Ţinta 5: Crearea unui climat  de  siguranţă  fizică  şi  libertate  spirituală în unitatea de învăţământ. 

Ţinta 6: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG 

Ţinta 7: Atragerea de resurse de finanţare şi gestionarea eficientă a celor existente. 

 

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR 

- Ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare din domeniul educaţiei, la nivel european, naţional, regional şi local; 

- Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile; 

- Folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei; 

- Conduc la creşterea calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ; 

- Conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse; 

- Contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului organizaţiei.  

 

 



                               PLANUL DE ACŢIUNE al  Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

64 

 

PARTEA a 3 - a  - PLANUL  OPERAȚIONAL 

 

3.1 OPŢIUNI STRATEGICE 

 

SCOPURI STRATEGICE / 

ŢINTE 

Opţiunea curriculară Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

Înfăptuirea politicilor 

educaţionale cu scopul  

asigurării  cadrului adecvat 

pentru o educaţie de calitate 

Dezvoltarea de metode 

moderne alternative de 

predare şi evaluare, 

adecvate demersului 

didactic centrat pe elev 

Formarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea 

metodelor didactice 

moderne, centrate pe elev  

Dezvoltarea fondului de 

carte al bibliotecii 

şcolare, inclusiv prin 

achiziţionare de carte 

electronică 

Organizarea de 

simpozioane, seminare, 

lecţii deschise 

Asigurarea  unui  

management  flexibil  în  

perspectiva realizării 

egalităţii şanselor în educaţie, 

a reducerii absenteismului, 

abandonului şcolar, părăsirii 

timpurii a şcolii şi 

îmbunătăţirii rezultatelor la 

examenele naţionale 

Dezvoltarea programului 

de orientare şcolară şi 

profesională 

Implementarea de 

programe de formare în 

utilizarea TIC, pentru 

cadrele didactice din 

şcoală 

Achiziţionarea de 

material didactic şi soft 

educaţional pentru 

laboratoarele și 

cabinetele  existente în 

şcoală 

Program de identificare, 

consultare şi implicare a 

agenţilor economici 

Facilitarea participării 

cadrelor didactice la  cursuri  

de  formare continuă şi 

perfecţionare în vederea 

îmbunătăţirii calităţii 

procesului instructiv-

educativ 

Implementarea 

programelor LLP (învăţare 

pe tot parcursul vieţii) 

Identificarea şi utilizarea 

de resurse educaţionale 

OER (Open Educational 

Resources).  

Participarea cadrelor 

didactice la activităţi 

ştiinţifice şi de cercetare  

Programe de formare 

continuă şi de dezvoltare 

profesională a personalului 

didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic  

Atragerea de fonduri în 

sprijinul certificării 

competenţelor lingvistice 

şi a competenţelor 

digitale ale personalul 

şcolii şi ale elevilor  

 

Realizarea parteneriatelor 

pentru participarea la 

programe şi proiecte  
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Promovarea învăţământului  

profesional  şi  tehnic  şi  

corelarea ofertei educaţionale 

cu cerinţele economiei 

naţionale, în vederea unei 

bune inserţii sociale a 

absolvenţilor 

Utilizarea TIC în procesul 

de predare-învăţare, la cât 

mai multe discipline  

Desfășurarea stagiilor de 

pregătire practică la agenții 

economici parteneri din 

țară și din UE  

Pregătirea profesorilor în 

domeniul comunicării 

didactice. Formarea 

cadrelor didactice pentru 

promovarea unui 

învăţământ diferenţiat.  

Participarea elevilor la 

proiecte de mobilitate 

pentru o mai bună inserție 

profesională 

Achiziţionarea de 

calculatoare, conectarea 

la Internet.  

Obținerea cerificatelor 

Europass de către elevii 

paricipanți 

Dezvoltarea de 

parteneriate pentru 

asigurarea formării de 

competenţe necesare 

integrării elevilor în 

societate. Realizarea de 

proiecte în vederea 

dezvoltării competenţelor 

necesare integrării elevilor 

în societate 

Crearea unui climat de  

siguranţă  fizică  şi  libertate  

spirituală în unitatea de 

învăţământ  

Promovarea comunicării 

deschise şi responsabile 

între profesori şi elevi, la 

toate disciplinele de 

studiu, între elevi şi 

personalul şcolii  

 

Implementarea unui 

program de formare a 

diriginţilor în domeniul 

comunicării cu elevii, cu 

părinţii, cu membrii 

comunităţii  

 

Dezvoltarea bazei 

materiale a şcolii.  

Dotarea sălilor de clasă cu 

facilităţi IT şi multimedia 

(laptop cu legătură la 

Internet, table SMART, 

videoproiectoare) 

Solicitarea sprijinului 

poliţiei locale de a întări 

paza şcolii  

Realizarea de parteneriate 

la nivel local (Poliţia, 

Primăria etc.) 

Dezvoltarea parteneriatelor 

educaţionale şcoală-părinţi, 

administraţie publică locală, 

comunitate, agenţi economici, 

sindicate, ONG-uri 

Educarea elevilor, prin 

disciplinele de bază, prin 

CDL, pentru parteneriat şi 

cooperare  

 

Programe comune de 

formare pentru cadre 

didactice, părinţi, 

reprezentanţi ai 

comunităţii.  

Formarea cadrelor 

didactice în domeniul 

manag. proiectelor  

Tipărirea şi răspândirea 

în comunitate a unor 

materiale promoţionale 

(afişe, broşuri etc.)  

 

Realizarea în comun a 

unor activităţi şcolare sau 

extraşcolare.  

 

Atragerea de resurse de 

finanţare şi gestionarea 

eficientă a celor existente  

Desfășurarea stagiului de 

practică de trei săptămâni 

la partenerul economic din 

proiect  

Participarea elevilor 

selectați în activitățile 

proiectului Erasmus+  

 

Obținerea cerificatelor 

Europass de către elevii 

paricipanți  

 

Realizarea de parteneriate  

 

 

 



                               PLANUL DE ACŢIUNE al  Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

66 

 

3.2 PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

DOMENIUL FUNCTIONAL PROGRAME DE DEZVOLTARE REZULTATE ASTEPTATE 

  OFERTĂ CURRICULARĂ  Managementul la nivelul şcolii şi al clasei  

  Calitatea procesului instructiv-educativ 
• Implementarea unor CDS integrate la nivelul ariilor curriculare 

• Promovare mai intensă în mass-media 

  RESURSE UMANE   Realizarea de activităţi educative pentru 

  exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean 
• Formarea a cel puțin 10 cadre didactice pentru utilizarea 

metodelor activ-participative 

• Creşterea numărului de cadre didactice care folosesc mijloacele 

moderne de învăţământ (echipamente de redare a informaţiei) 

• Creşterea gradului de individualizare şi diferenţiere a învăţării - 

activitate diferenţiată individuală/pe grupe - minimum 10% 

• Îmbunătăţirea activităţilor metodice organizate în şcoală 

(frecvenţă, număr, calitate, activităţi demonstrative) 

• Ofertă educațională diversificată elaborată 

• Creşterea cu minimum 10% a rezultatelor la olimpiadele şi 

concursurile şcolare 

• Procent de promovare la examenul de bacalaureat 

RESURSE MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

  Condiţii de studiu şi de siguranţă • Obţinerea resurselor financiare pentru lucrările de reparaţii 

necesare 

• Consolidarea securităţii în şcoală prin eficientizarea sistemului 

de acces 

RELAȚII COMUNITARE ŞI 

DE PARTENERIAT 

  Dimensiunea Europeană a şcolii • Atragerea unui număr mai mare de elevi în derularea unor 

proiecte şi programe extracurriculare 

• Creşterea cu 10% a numărului de proiecte redactate 

• Creşterea numărului de parteneriate stabilite la nivel local, 

judeţean, național şi internațional 

• Creşterea gradului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii 

(număr de proiecte derulate în parteneriat cu Asociaţia de 

părinţi) 
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• Creşterea cu 10% a fondurilor extrabugetare atrase 

• Formarea personalului didactic în management de proiect - cel 

puţin 10% din profesori 

• Rezultate pozitive obţinute în evaluarea şcolii de către factorii de 

decizie externi 

• Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor planificate 

• Creşterea numărului elevilor implicaţi în schimburi de 

experienţă internaţionale 

 

 

3.3 PLANUL DE PARTENERIAT AL ȘCOLII 

 

3.3.1 Între școli 

CONTEXT: 

 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştințe şi experiențe. Stabilirea unei rețele de 

colaborare aduce un plus în asigurarea calității în şcoală.  

 Rețelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituționale şi personale (pentru cadrele didactice şi 

elevii şcolii). Principiul de bază al acestor rețele de colaborare este schimbul de cunoştințe şi experiență, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a 

răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru noi competențe creative pe piața forței de muncă. 

 

OBIECTIVE:  

1. Obținerea de beneficii lucrând împreună;  

2. Stabilirea unor aspirații mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii;  

3. Dezvoltarea spiritului de competiție;  

4. Implicarea activă a partenerilor în educație pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viață, inserție socială şi profesională. 
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pentru rețelele interne de colaborare (între şcoli) 

Acțiuni pentru atingerea obiectivelor  Rezultate aşteptate  Termen de  

realizare  

Persoana/ persoane  

care răspund  

Parteneri  

1. Stabilirea unor acțiuni comune partenerilor din 

rețea  

- Stabilirea echipei de implementare a planului 

operațional pentru rețelele interne de colaborare;  

- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 

rețelei;  

- Întocmirea programului de desfăşurare a 

activităților, responsabilități, termene;  

- Crearea condițiilor pentru obținerea unui feed-back 

de calitate.  

 

 

Întocmirea planului 

managerial al rețelei  

 

 

Octombrie  

 

 

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

 

 

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

2. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice 

prin:  

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 

comunicări ştiințifice;  

- Diseminarea exemplelor de bună practică;  

- Schimb de cunoştințe între instituții cu acelaşi 

profil sau de profile diferite, menite să faciliteze 

dezvoltarea de idei noi. 

85 % din cadrele didactice ale 

şcolii se perfecționează prin 

activități ştiințifico – metodice 

comune;  

Soluționarea de probleme 

comune ale cadrelor didactice  

Conform 

planificării  

An şcolar  

 

 

An şcolar  

 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Responsabilul cu 

formarea continuă a 

cadrelor didactice  

Cadrele didactice  

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

3. Participarea la activități cu caracter 

concurențial în vederea obținerii performanței  

- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 

creație, artistice, sportive, antreprenoriale;  

- Olimpiadele şcolare.  

Cresterea cu 30% a numărului 

de elevi pregătiți pentru 

competiție  

Creşterea nivelului 

performanței elevilor cu 

minimum 10%;  

Conform 

planificării  

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Cadrele didactice  

ISJ Constanța 

CCD Constanța 
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4. Implicarea elevilor în activități cu caracter 

umanitar și de voluntariat menite să-i pregătească 

pe aceştia pentru viață şi inserție social. 

Creşterea interesului pentru 

15% din elevii neimplicați încă 

în astfel de activități  

Conform 

planificării  

Echipa managerială  

Consilierul educativ  

Cadrele didactice  

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

5. Asigurarea pentru elevi, a condițiilor de 

informare, orientare şi consiliere privind cariera  

- Participarea elevilor la simularea unor interviuri;  

- Participarea elevilor la târguri de job-uri;  

- Asigurarea unei baze de date comune unităților cu 

profile similare care să cuprindă situația locurilor de 

muncă vacante şi documentele necesare angajării  

- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în 

scopul responsabilizării elevului privind propria 

formare şi atingerii performanțelor profesionale 

(cabinet de consiliere şi orientare profesională)  

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 

 

 

 

Inserția a minim 80% dintre 

absolvenți pe piața muncii  

 

 

Creşterea numărului de 

absolvenți pregătiți pentru 

abordarea vieții şi survolarea 

activă a pieței forței de muncă  

 

 

 

Conform 

planificării  

Noiembrie (cu 

reactualizare)  

An şcolar  

 

 

An şcolar  

 

 

 

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

 

Consilierul educativ  

Psihologul şcolar  

Cadrele didactice  

 

 

 

Alte şcoli  

 

 

3.3.2 Parteneri externi 

 

CONTEXT: 

 Rețelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învățământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat 

şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relațiile de colaborare din această rețea sunt benefice pentru ambele părți implicate in proces. 

Dezvoltarea de către şcoală a unei rețele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserții scăzute (socială şi pe 

piața muncii) a absolvenților. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes față de viața şcolară şi față de potențialul elevilor, ei îi revine 

rolul de a invita părțile interesate în această rețea. Ca şi la rețelele interne de colaborare, rețelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calității 

actului educativ. 
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OBIECTIVE:  

1. Realizarea educației bazată pe cerere;  

2. Creşterea şanselor absolvenților de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacității de a învăța permanent. 

 

pentru rețelele de colaborare între şcoli la nivel extern (principalii parteneri externi) 

Acțiuni pentru atingerea obiectivelor  Rezultate aşteptate  Termen de  

realizare  

Persoana/ persoane  

care răspund  

Parteneri  

1. Stabilirea unor acțiuni comune partenerilor din rețea  

- Stabilirea echipei de implementare a planului operațional 

pentru rețelele de colaborare între şcoli la nivel extern;  

- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 

rețelei;  

- Întocmirea programului de desfăşurare a activităților, 

responsabilități, termene;  

- Crearea condițiilor pentru obținerea unui feed-back de 

calitate.  

 

 

Întocmirea planului 

managerial al rețelei  

 

 

Octombrie  

 

 

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Reprezentanți ai 

agenților economici  

 

 

Licee similare  

2. Adaptarea planificării educaționale la nevoile de 

dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la nevoile 

de dezvoltare personală şi profesională a elevilor  

- identificarea agenților economici şi a potențialului 

acestora, în strânsă legătură cu domeniile de pregătire 

profesională ale şcolii;  

- formarea la elevi de abilități şi competențe creative cerute 

pe piața forței de muncă;  

- stimularea învățării active;  

- stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de 

calificări de pe piața muncii. 

 

 

 

 

Cifră de şcolarizare 

aprobată şi realizată  

95 % din absolvenți 

sunt mobili şi 

adaptabili la cerințele 

pieței muncii  

 

 

 

 

Octombrie  

An şcolar  

 

 

 

An şcolar  

 

 

 

 

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Cadrele didactice  
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3. Asigurarea transparenței în formarea profesională  

- realizarea CDL-urilor în acord cu nevoile şi aşteptările 

agenților economici parteneri;   

- desfăşurarea activităților de instruire practică “acasă” la 

potențialul angajator (parțial sau total) 

  

Octombrie  

 

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Cadrele didactice  

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

Agenți economici  

Comitetul de 

părinți  

4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 

dezvoltarea spiritului antreprenorial  

- Stabilirea nivelului de cunoştințe, dezvoltare şi maturizare 

personală atins de elevi la finalul clasei a VIII-a ca bază a 

dezvoltării ulterioare;  

- Dezvoltarea atitudinilor şi competențelor necesare pentru a 

face față schimbărilor viitoare pe plan personal şi 

profesional;  

- Asigurarea accesului echitabil la oferta educațională a 

elevilor, indiferent de ruta de formare profesională aleasă;  

- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de 

dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserția 

profesională;  

- Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă.  

 

 

Minim 50% din 

absolvenți sunt 

inserați cu succes pe 

piața muncii  

 

 

Septembrie  

An şcolar  

An şcolar  

Noiembrie  

Conform 

planificării  

 

 

Echipa managerială  

Responsabilii comisiilor 

metodice  

Consilierul educativ  

Psihologul şcolar al 

municipiului  

Cadrele didactice  

 

 

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

Agenți economici  

AJOFM  

Comitetul de 

părinți  

 

 

3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Finanțarea planului  

 Surse de finanțare:  

• Consiliul local al municipiului Mangalia; 

• Surse extrabugetare; 
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• Finanțare nerambursabilă din fonduri structurale europene. 

 

Acțiuni  Rezultate aşteptate  Termen  Persoane 

responsabile  

Parteneri  Cost  Sursa de 

finantare  

Perfecționare prin obținere definitivat şi 

grade didactice  

Număr de cadre didactice cu 

definitivat şi grade didactice  

An şcolar  Responsabil cu  

perfecționarea  

CCD Constanța 

Universități de profil  

  

Activități metodice în cadrul catedrei/ 

ariei curriculare 

Număr de cadre didactice 

implicate activ  

Lunar  Şef comisie 

metodică  

   

Activități metodice în cadrul comisiilor 

metodice la nivel județean  

Număr de cadre didactice 

implicate activ  

Semestrial  Responsabil 

cerc pedagogic  

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

  

Participare pe discipline la Consfătuirile 

anuale şi Cercuri pedagogice 

semestriale  

Număr de cadre didactice 

implicate activ  

Semestrial  Responsabil 

cerc pedagogic  

ISJ Constanța 

CCD Constanța 

  

 

 

3.5  PLANUL  OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 2021 – 2022: 

 
Domeniul funcțional: MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

✓ Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor didactice 

✓ Diseminarea și aplicarea în unitatea de învățământ a documentelor de politică educațională elaborate de ME și ISJ Constanța 

✓ Asigurarea cadrului instituţional/organizatoric şi managerial de calitate, în vederea creşterii ratei de participare la educaţie 

Domeniul funcțional: CURRICULUM 

✓ Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea realizării standardelor europene în 

domeniul educaţiei 

✓ Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 
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✓ Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

✓ Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării 

✓ Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev și aplicarea acesteia în procesul de 

predare-învățare 

✓ Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor ca cetăţeni activi în viaţa civică şi profesională 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

✓ Identificarea şi remedierea eventualelor deficienţe de la nivelul şcolii 

✓ Motivarea elevilor și cadrelor didactice 

Domeniul funcțional: PARTENERIATE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

✓ Intensificarea colaborării cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 

✓ Implementarea şi derularea de proiecte europene. 

 

Ţinta strategică 1: Înfăptuirea politicilor educaţionale cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate 

Obiectiv 1: Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor didactice 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 

Termen Resurse: umane, 

materiale 

Indicatori de performanță 

1. Realizarea organigramei școlii, în 

conformitate cu modificările 

legislative din domeniu 

Director Septembrie 

2021 

Secretar șef 

Standarde, precizări ISJ  

Existenta organigramei. 

Numărul deciziilor emise și evidența lor 

2. Întocmirea și aprobarea graficului unic 

de asistențe la ore, anul școlar 2021-

2022 

Director adjunct Octombrie 

2021 

Responsabili catedre 

Fișa de asistență 

Existența rapoartelor și a proceselor 

verbale 

Respectarea graficului de asistențe  

Existența planurilor remediale 

3. Realizarea documentelor manageriale de 

diagnoză și prognoză la nivelul unității 

și la nivelul fiecărei arii 

curriculare/comisii 

Director 

Director adjunct 

Octombrie -

Noiembrie 2021 

Responsabili arii crc. 

Metodologii,  

Rezultate examene 

naționale 

Raport privind starea și calitatea 

învățământului în anul școlar 2020-2021 

Plan managerial, anul școlar 2021-2022 
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4. Verificarea modului de asigurare a 

condiţiilor igienico-sanitare, a 

stării de 

sănătate și securitate a elevilor/ 

personalului angajat și a utilizării 

eficiente a spaţiilor de învăţământ 

Director Permanent Administrator 

patrimoniu 

Asistent medical 

Reglementări legale 

Avizele şi fişele de instruire 

pentru personalul școlii 

Existența autorizațiilor sanitare 

Existenţa adeverinţelor medicale ale 

elevilor 

4. Valorificarea rezultatelor evaluării 

personalului didactic în elaborarea 

unor strategii adecvate dezvoltării 

resursei umane 

 

Director 

Director 

adjunct 

Permanent Responsabili arii 

curriculare  

 Rapoarte 

Existența procedurilor privind evaluarea 

cadrelor didactice 

Obiectiv 2: Diseminarea și aplicarea în unitatea de învățământ a documentelor de politică educațională elaborate de ME și ISJ 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 

Termen Resurse: 

umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Reactualizarea şi validarea 

Regulamentelor unităţii de 

învățământ - RIOF 

Director Octombrie 

2021 

Consiliul de Administrație al 

unităţii de învățământ 

Reglementări legale 

şi specifice 

Existența, cunoașterea și 

aplicarea RIOF la nivelul 

unităţilor de 

învăţământ 

2. Aplicarea si respectarea documentelor 

legislative - Legea Educaţiei 

Naţionale şi legislaţia subsecventă 

(metodologii, regulamente, etc.) 

Director 

Director adjunct 

Permanent Personalul unității 

Documente 

legislative 

Existenta documentelor școlare 

întocmite conform legislației  

Existența proceselor verbale ale CA, 

CP întocmite conform legislației în 

vigoare 

3. Realizarea standardelor de performanţă 

specifice la nivelul unităţilor de 

învăţământ 

Responsabili 

comisie/ arie 

curiculară 

Responsabil 

CEAC 

Permanent Cadre didactice 

Documente ARACIP 

Existența documentelor 

comisiilor metodice, CEAC 

Numărul de chestionare 

aplicate beneficiarilor direcți 

și indirecți 

Existența portofoliilor cadrelor 

didactice 
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4. Aplicarea sistemului de control 

managerial intern, elaborarea 

procedurilor organizației școlare și 

monitorizarea riscurilor 

Responsabil 

SCIM 

Permanent Comisia privind 

organizarea, implementarea 

si menținerea sistemului de 

control intern 

Existența procedurilor, deciziilor 

conform Instrucțiunii M.E.N. nr.1 

Existența registrului de riscuri 

5. Elaborarea planului de măsuri în 

vederea remedierii deficienţelor 

constatate şi 

urmărirea implementării acestuia 

Director adjunct Conform 

graficului 

Responsabili arii curriculare 

Procese verbale, fișe 

de asistențe 

Existența procedurilor 

Existența planului de 

măsuri 

6. Prelucrarea actelor normative la nivelul 

unităţii 

Director Permanent Directori 

Reglementări legale 

Procese-verbale ale ședințelor CA, CP 

7. Implementarea planurilor de măsuri 

întocmite în urma inspecţiilor sanitare, 

a celor efectuate de poliţie, pompieri, 

ITM pentru asigurarea climatului de 

siguranţă în școală 

Director Permanent Administrator 

Secretar șef 

Procese verbale, note de 

control 

Reglementări legale 

Existența procedurilor, a 

Regulamentului intern și a proceselor 

verbale 

Existența planului de măsuri 

8. Verificarea modului de utilizare 

eficientă a resurselor financiare 

Director Semestrul I Compartimentul financiar- 

contabil Reglementări 

legale 

Existența documentelor 

financiar- contabile 

Număr proceduri specifice 

 

Obiectiv 3: Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea realizării standardelor 

europene în domeniul educaţiei 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 

Termen Resurse: 

umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Întocmirea rapoartelor de analiză 

pentru anul şcolar 2021-2022, 

elaborarea documentelor de 

diagnoză 

Director 

Director 

adjunct 

Septembrie 

2021 

Director adjunct 

Responsabili comisii/ 

compartimente 

Documente ME, ISJ 

Analiza activităţii pentru anul 

şcolar 2020-2021, date 

statistice colectate anterior 

Existenta Raportului general privind 

starea învățământului pentru anul școlar 

2020-2021 
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2. Reactualizarea şi validarea 

Regulamentului Intern 

Director 

Director 

adjunct 

Consiliul de 

administrație 

Octombrie 

2021 

Comisia paritară 

Reprezentanți organizații 

sindicale 

Organigrama, Regulamentul 

intern, documente ISJ şi ME 

Regulamentul Intern pentru anul școlar 

2021-2022 

3. Elaborarea graficului şi a tematicii 

şedinţelor CA și CP 

Director  

Dir adjunct 

CA 

Octombrie 

2021 

Planul managerial Documente 

MEN 

Graficele de 

desfăşurare Tematica, 

Registrul de procese-verbale 

4. Elaborarea documentelor de 

prognoză, proiectare şi organizare a 

activităţii pentru anul şcolar 2021-2022 

Director 

Director 

adjunct 

Octombrie - 

Noiembrie 

2021 

Director adjunct 

Responsabili comisii/ compart. 

Documente ME, ISJ  

Rapoarte generale 

Rapoarte de inspecţie 

Dări de seamă, Date statistice 

 

Existenta Planului Managerial director, 

director adjunct și la nivelul 

compartimentelor pentru anul școlar 

2021-2022 

Obiectiv 4: Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 

Termen Resurse: 

umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Proiectarea încadrării pentru anul 

școlar 2021-2022 

Director Ianuarie - 

Februarie 2021 

Comisia de curriculum 

Responsabili arii curriculare  

Plan şcolarizare 

Oferta educațională 

Existența proiectului de 

încadrare, situații normare 

statistică 

2. Ocuparea posturilor vacante prin 

concursuri specifice: cadre 

didactice, personalul didactic 

auxiliar și nedidactic 

Director Conform 

calendarului 

Responsabil resurse umane 

Consiliul de administrație 

Legislație 

Număr posturi ocupate 

3. Asigurarea unui climat de muncă 

eficient în vederea optimizării 

activităţii de normare şi 

salarizare.Soluţionarea cererilor şi 

sesizărilor personalului propriu în 

Director Permanent Comisia de încadrare și 

normare 

Procese-verbale, sesizări 

Existența proceselor verbale 

Numărul sesizărilor/petițiilor, în procent 

mai mic față de anul precedent 

Respectarea termenelor de soluționare. 
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privinţa normării şi salarizări 

 

 

 

Ţinta strategică 2: Asigurarea unui management flexibil în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului,   

abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale 

Obiectiv 1: Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 
Termen Resurse:  

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Organizarea evaluărilor iniţiale 

ca reper pentru adaptarea 

procesului de învăţare la 

particularităţile elevilor 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii/arii 

curriculare 

Septembrie 

2021 

Cadre didactice Teste de 

evaluare 

Existenţa şi aplicarea testelor pe 

discipline 

Procese verbale ale catedrelor, 

comisiilor metodice 

2. Analiza rezultatelor obţinute la 

testările iniţiale pe discipline/ module 

şi comunicarea acestora elevilor şi 

părinţilor 

Responsabili 

comisii/ șefi 

arii curriculare 

Octombrie 

2021 

Cadre didactice 

Curriculum Naţional 

Existenţa Rapoartelor privind 

testarea iniţială 

Centralizatoare şi grafice statistice 

Rapoarte sintetice 

3. Proiectarea unor planuri 

operaţionale remediale în scopul 

remedierii deficienţelor, asigurării 

progresului şcolar şi stimulării 

performanţelor 

Director 

Responsabili 

comisii/ șefi 

arii curriculare/ 

coordonator 

ROSE 

Octombrie -

Noiembrie 

2021 

Fiecare cadru didactic 

Plan managerial 

Echipa proiect ROSE 

Existenţa planurilor operaţionale 

remediale 

Procese-verbale 

Grafic activităţi proiect ROSE 

4. Elaborarea CDL-urilor (pentru 

anul şcolar următor) astfel încât sa 

fie corelate cu SPP-urile şi cu 

cerințele operatorilor economici 

Director 

Responsabili 

arii curriculare/ 

comisii 

Conform 

graficelor 

Profesorii de specialitate  

Agenţi economici 

Programele şcolare 

Documente manageriale 

Planuri cadru  

Planuri de învățământ 

CDL 

Procese verbale ale întâlnirilor 

Procese verbale ale catedrelor de 

specialitate 

5. Parcurgerea programei şcolare şi Director adjunct Permanent Cadre didactice  Statistici 
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evaluarea obiectivă a elevilor Responsabili 

arii curriculare/ 

comisii 

Coordonator 

ROSE 

Legislaţie  

Proceduri 

Documentaţie şcolară 

Echipa proiect ROSE 

Rapoarte scrise, procese verbale 

Grafic activităţi proiect ROSE 

6. Organizarea evaluării finale şi 

analiza comparativă a rezultatelor 

Director adjunct 

Responsabili 

arii curriculare/ 

comisii 

Ianuarie - 

Mai/Iunie 

2022 

Cadrele didactice  

Teste de evaluare 

Existenţa şi aplicarea testelor de 

evaluare pe discipline 

Procese verbale ale ariilor curriculare, 

comisiilor, CP, CA 

7. Analiza comparativă între 

rezultatele evaluărilor şi cele obţinute 

la examenele naţionale 

Director adjunct 

Responsabili 

catedre/ 

comisii 

Iulie 2022 Cadre didactice 

Rezultate examene naţionale 

Centralizatoare şi grafice 

statistice Rapoarte sintetice 

Procese verbale catedre 

  Obiectiv 2: Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 
Termen Resurse: umane, materiale Indicatori de performanță 

1. Monitorizarea şi valorificarea 

rezultatelor elevilor la 

evaluările interne şi externe 

(evaluări interne, testări 

naţionale) 

Director 

Responsabili arii 

curriculare/ 

comisii 

Permanent Cadre didactice  

Rezultatele elevilor  

Proceduri specifice 

Evidenţierea progresului în notele 

obţinute de elevi. 

Rata de promovabilitate, ca procent 

de creștere față de anul școlar 

precedent. 

Existența analizelor comparative. 

2. Instruirea diferenţiată pentru 

elevii capabili de performanţă, 

prin cercuri de specialitate şi alte 

activităţi extracurriculare la 

nivelul disciplinelor de 

învăţământ (competiţii, proiecte, 

parteneriate etc.). 

Director 

Responsabili arii 

curriculare/ 

comisii 

Coordonator 

ROSE 

Conform 

graficelor 

Cadre didactice 

Metodologii  

Consumabile 

Echipa proiect ROSE 

Liste de selecție ale elevilor pentru 

concursuri/olimpiade, existente în 

portofoliile comisiilor metodice. 

Rata de participare, ca procent de 

creștere față de anul precedent. 

Creșterea numărului de activități, pe 

tipuri și nivele de învățământ. 

Lista elevilor participanţi. 

Rezultatele obţinute la concursuri. 
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Diplome/adeverinţe/certificate de 

participare. 

3.  Desfăşurarea programelor 

de pregătire suplimentară 

pentru probele examenului 

de Bacalaureat 

Director 

Cadre didactice 

de specialitate 

Conform 

graficelor de 

pregătire 

Cadre didactice 

Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenului de 

bacalaureat 

 

 

 

Rezultate ale elevilor la bacalaureat, ca 

procent de creștere a performanţelor 

atinse, pe nivele diferite, faţă de 

perioada anterioară. 

Existența graficelor pentru pregătire 

suplimentară. 

Număr de elevi participanţi. 

Numărul orelor de pregătire 

suplimentară 

Procese verbale de la întâlnirile cu 

elevii. 

4. Organizarea simulării 

examenului de bacalaureat şi 

analiza datelor statistice privind 

rezultatele elevilor. 

Director Martie 2022 Cadre didactice  

Informatician  

Consumabile. 

Rata de participarea a elevilor la 

simularea examenului de Bacalaureat 

Procentul de promovabilitate de la 

fiecare probă în creştere faţă de anul 

şcolar precedent. 

5. Participarea elevilor la 

concursurile şcolare, olimpiade, 

simpozioane, proiecte 

Director  

Cadre didactice de 

specialitate 

Echipa proiecte 

europene 

Conform 

calendarelor de 

concurs 

Cadre didactice 

Schema de granturi pentru licee 

Metodologii de concurs 

Consumabile 

Număr participanţi 

Diplome/adeverinţe/certificate de 

participare 

Existenţa procedurilor 

 

Obiectiv 3: Asigurarea cadrului instituţional/organizatoric şi managerial de calitate, pentru unitatea de învăţământ în vederea creşterii ratei de 

participare la educaţie 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare 

și evaluare 
Termen Resurse: umane, 

materiale 
Indicatori de performanță 

1. Elaborarea de către unitățile de 

învățământ a criteriilor specifice 

pentru auto-evaluare și evaluare, 

Director  

Responsabil 

CEAC 

Permanent Comisia CEAC  

Standarde ME 

Existența procedurilor de evaluare 

interna 
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pentru atingerea standardelor 

naţionale existente şi asigurarea 

calităţii educaţiei; 

2. Monitorizarea parteneriatelor 

derulate la nivel local şcoală – 

familie - elev, şcoală-autorităţi 

locale privind 

responsabilităţile în vederea 

asigurării succesului şcolar şi 

a unei frecvenţe 

corespunzătoare 

Director Permanent Consilier educativ  

Coordonator proiecte și 

programe 

Legislație specifică  

Procese verbale 

Număr acorduri de parteneriat  

Număr procese-verbale 

3. Elaborarea ofertei curriculare şi 

personalizarea ofertei educaţionale 

în funcţie de nevoile specifice 

comunităţii locale 

Director adjunct Permanent Responsabili 

catedre/comisii 

Metodologii specifice 

Creșterea cu 10% a numărului de premii 

la concursuri și olimpiade școlare 

Creșterea cu 10% a numărului de elevi 

care promovează examenele naționale, 

fata de anul școlar precedent 

4. Promovarea şi valorificarea 

diversităţii culturale în vederea 

îmbunătăţirii accesului egal la 

educaţie şi diminuării segregării 

şcolare, includerea elevilor în 

programe de activităţi educative 

specifice educaţiei interculturale 

Director  

Director adjunct 

Permanent Consilier educativ  

CPPE 

Consilier psihopedagog școlar 

Legislaţie, metodologii 

specifice 

Creşterea accesului egal la educaţie a 

tuturor elevilor, cu cel puţin 5 % față 

de anul școlar precedent 

5. Derularea programelor de 

consiliere şi orientare pentru 

elevi, în vederea dezvoltării 

personalităţii elevilor, cultivarea 

încrederii în sine şi în ceilalţi, 

valorizarea relaţiilor 

interpersonale, implicarea în 

luarea deciziilor etc. 

Director adjunct Conform 

graficului 

Consilier educativ  

Consilier psihopedagog școlar 

Legislație specifică 

Proceduri specifice 

Creșterea numărului elevi implicați 

în proiecte/programe 

Implicarea elevilor în acţiunile de 

consiliere şi orientare - prin organizarea 

de activități extracurriculare 

 



                               PLANUL DE ACŢIUNE al  Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

81 

 

 

Ţinta strategică 3: Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii 

calităţii   procesului instructiv-educativ 

 Obiectiv 1: Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev și aplicarea acesteia în 

procesul de predare-învățare 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 
Termen Resurse:  

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Revizuirea portofoliilor profesorilor 

privind formarea profesională. 

Acordarea de consultanţă privind 

modalităţile de dezvoltare 

profesională, pregătirea iniţială, 

pregătirea continuă. 

Directori Octombrie 

2021 

Comisia de formare şi 

perfecţionare 

Legislaţia specifică 

Număr 

documente 

afişate. Număr 

întâlniri 

2. Identificarea nevoilor de formare 

pentru dezvoltarea profesională a 

angajaţilor din unitatea de 

învăţământ, pentru dezvoltarea 

instituţională a şcolii şi pentru 

dezvoltarea de proiecte şi programe 

educative. 

Directori. 

Responsabil 

comisie formare 

profesională 

Noiembrie 

2021 

Comisia de formare şi 

perfecţionare 

Legislaţia specifică 

Exemple de bune practici. 

Întălniri de lucru ale comisiei 

de formare şi dezvoltare 

profesională. 

Existenţa procedurilor. 

3. Înscrierea cadrelor didactice la 

examenele de acordare a gradelor 

didactice: definitivat, gradul II, 

gradul I şi susţinerea inspecţiilor 

curente şi speciale. 

Directori Conform 

programării 

Cadre didactice  

Legislaţia specifică Metodologii 

Numărul cadrelor didactice 

înscrise.  

Număr inspecţii susţinute. 

4. Promovarea ofertei de formare a 

Casei Corpului Didactic Constanța 

Directori 

Responsabil 

comisie formare 

profesională 

Octombrie 

2021 

Oferta de formare  

Site-ul CCD 

Număr de informaţii diseminate. 
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5. Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare iniţială sau 

continuă, pe diverse domenii. 

Directorii 

Responsabilii de 

comisii metodice 

Cadre didactice 

Permanent Calendarul cursurilor Numărul cadrelor didactice 

formate 

Numărul cursurilor de formare. 

Diplome, adeverinţe, numărul 

creditelor 

6. Perfecţionarea şi formarea continuă a 

salariaţilor, în funcţie de 

compartiment/ specialitate. 

Director Permanent Responsabil resurse umane 

(secretariat) 

Legislaţia specifică  

Suport curs 

Număr participanţi. 

Numărul cursurilor de formare. 

7. Consilierea cadrelor didactice 

debutante 

Director adjunct Permanent Responsabili comisii metodice 

Legislație specifică 

Baza de date cu cadrele didactice 

debutante 

 

 

Ţinta strategică 4: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în    

vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor 

 Obiectiv 1: Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor ca cetăţeni activi în viaţa civică şi profesională 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 
Termen Resurse:  

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

al elevilor din învăţământul 

profesional şi tehnic 

Profesorii 

coordonatori 

Director 

Permanent Prof. de specialitate  

Legislaţia în vigoare  

Proceduri 

Ghid metodologic 

Creşterea gradului de inserţie pe 

piaţa muncii a absolvenţilor. 

Evidenţele acţiunilor specifice. 

Fişe de lucru. 

2. Proiectarea activităţii educative 

formale şi nonformale, în 

concordanţă cu principiile educaţiei 

pentru o dezvoltare durabilă 

Director 

CPPE 

Coordonator proiect 

ROSE, 

ERASMUS+ 

POCU 

Periodic CPPE/Responsabil proiecte 

europene 

Planuri operaționale 

Grup țintă proiect 

Programe specializate de formare 

(cursuri, activităţi de formare, 

activităţi educaţionale) 

Calendarul activităților educative 

Rapoarte de monitorizare 

Respectarea graficelor stabilite 
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3. Diversificarea activităţilor 

extracurriculare, în concordanţă cu 

interesele şi aptitudinile elevilor, în 

cadrul unor parteneriate educaţionale, 

cu toţi factorii care pot influenţa, în 

mod pozitiv, educaţia tinerei generaţii 

 

Coordonator de 

proiecte și 

programe educative 

Echipa proiectului 

ROSE/POCU 

Permanent Parteneri interesaţi  

Consiliul Elevilor 

Grup țintă proiect 

Număr întâlniri şi activităţi derulate 

de consiliile elevilor 

Respectarea structurii unui proiect 

educativ 

Rapoarte de monitorizare a 

frecvenţei elevilor 

4. Participarea elevilor la activităţi 

culturale, ştiinţifice, sportive. 

CPPE 

Diriginți 

Permanent  Prof. diriginți  

Cadre didactice 

Resurse bugetare și 

extrabugetare 

Număr de activităţi de diseminare a 

exemplelor de bune practici 

Evidența participanților pe clase. 

5. Organizarea de vizite tematice la 

instituţii de învăţământ superior, 

întâlniri cu personalităţi, 

antreprenori de succes. 

 

CPPE 

Diriginți 

Periodic Prof. diriginți Număr întâlniri şi număr 

participanţi. 

6. Monitorizarea situaţiei absolvenţilor 

învăţământului profesional, a 

inserţiei profesionale, pe baza 

informaţiilor oferite de unităţile 

şcolare 

 

Responsabil CEAC Noiembrie 

2021 

Prof. diriginți 

Statistica inserţiei profesionale 

a absolvenţilor învăţământului 

liceal și profesional 

Identificarea situaţiei inserţiei pe 

piaţa muncii pentru cel puţin 80 % 

din numărul absolvenţilor 

învăţământului liceal și profesional 

7. Controlul calității activității 

personalului didactic 

Director  

Responsabil CEAC 

Permanent Cadre didactice  

Portofoliile comisiilor metodice, 

ale cadrelor didactice 

Fișe de observare a lecției 

 

Existența proceselor verbale  

Existența rapoartelor de inspecție 
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Ţinta strategică 5: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în unitatea de învăţământ 

  Obiectiv 1: Identificarea şi remedierea eventualelor deficienţe de la nivelul şcolii 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 

Termen Resurse:  

umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Asigurarea Condiţiilor igienico- 

sanitare optime, a stării de sănătate și 

securitate a elevilor/ personalului și a 

utilizării eficiente a spaţiului de 

învăţământ. 

 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

Permanent Legislaţia specifică Obţinerea autorizaţiei sanitare. 

Numărul notelor de control 

(sănătate publică, pompieri). 

Existența planului de măsuri. 

2. Îndeplinirea planurilor de măsuri 

întocmite în urma inspecţiilor şcolare, 

sanitare, a celor efectuate de poliţie sau 

pompieri, în scopul remedierii 

eventualelor deficienţe de la nivelul 

şcolii. 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

Permanent Procese verbale  

Note de control 

Reglementări legale 

Numărul indicatorilor 

îndepliniţi Procese verbale, note 

de control 

Existența procedurilor, a RIOF 

și a proceselor verbale. 

Existența planului de măsuri. 

 

3. Asigurarea siguranței și securității în 

spațiile școlare și adiacente acestora 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

SSM 

Permanent Diriginţi 

Plan de măsuri 

Reducerea actelor de violență 

școlară  

Procese verbale, note de control 

4. Realizarea acţiunilor de informare cu 

privire la situaţiile de risc şi a 

formelor de agresivitate, 

monitorizarea şi prevenirea acestora 

Director 

CPPE 

Permanent Diriginții 

  Broşuri informative 

   Consumabile 

Număr de acorduri de 

parteneriat încheiate 

Rapoarte de monitorizare  

Existenţa protocoalelor  

Număr de activităţi organizate 

5. Construirea unui climat educaţional 

stimulativ, pozitiv, cooperant-

participativ, eficient în folosul copiilor şi 

tinerilor, beneficiarii sistemului 

educaţional. 

Director 

Sindicate  

CEAC 

Permanent Legislaţie şcolară. Existența Regulamentului 

intern de organizare și 

funcționare  

Proceduri specifice. 
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Ținta strategică 6: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici,  

sindicate, ONG-uri 

Obiectiv 1: Intensificarea colaborării cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 
Termen Resurse: 

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Organizarea de întâlniri cu partenerii 

sociali: Primărie, Consiliu Local, 

Poliţie, Unităţi de învăţământ 

Profesori de 

specialitate 

Directori 

Diriginţi 

Permanent Consilier educativ. 

Cadre didactice/ diriginţi. 

Contracte de colaborare. 

Contracte de parteneriat. 

Număr întâlniri.  

Număr parteneriate. 

Procese verbale ale întâlnirilor. 

2. Monitorizarea parteneriatelor cu 

agenţii economici 

Directori Permanent Profesori de specialitate 

Contracte de colaborare cu 

agenţii economici. 

Harta parteneriatelor 

Existenţa documentelor care 

atestă efectuarea practicii de 

către elevi la parteneri 

economici 

3. Desfăşurarea de activităţi educative 

formale şi nonformale în parteneriat 

Director 

Coordonatori 

proiecte ROSE, 

ERASMUS+ 

POCU 

Conform 

graficelor 

Coordonatorii de proiecte 

educative. 

Consiliul elevilor. 

Calendarul activităţilor 

Numărul de elevi participanţi la 

activităţile educative 

Număr de activităţi comune 

derulate. 

Jurnalul activităţilor 

4. Promovarea voluntariatului în rîndul 

comunităţii locale 

Director 

CPPE 

Permanent Cadre didactice, părinţi, elevi. 

Legislaţie specifică. 

Acorduri de parteneriat. 

Numărul de parteneriate 

încheiate. Numărul de voluntari 

implicați în acțiunile derulate. 

5. Participarea în grupuri de lucru sau 

în parteneriat la diverse programe şi 

proiecte regionale, naţionale şi 

internaţionale. 

Director 

Coordonatori 

proiectr ROSE, 

Erasmus+ 

POCU 

Conform 

graficelor de 

derulare 

Reprezentanţi ONG, profesori 

Grup țintă  

Legislaţie specifică. 

Acorduri de parteneriat. 

Numărul de parteneriate 

derulate. 
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    Ținta 7: Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente 

Obiectiv 1: Implementarea şi derularea de proiecte europene 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 
Termen Resurse: 

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Promovarea Proiectului Erasmus+   Informări în 

ședințele CP, CA, 

asociația de părinți, 

CȘE 

Septembrie - 

octombrie 

2021 

Afișe 

Site-ul școlii 

Procese verbale ale 

ședințelor  

Liste de prezență 

2. Selecția elevilor participanți Procedura de 

selecție 

Criterii de evaluare 

Octombrie - 

Noiembrie 

2021 

Afișe 

Site-ul școlii 

Dosarele elevilor candidate 

din grupul țintă 

3. Pregătirea elevilor selectați Activitățile de 

formare prevăzute 

în proiect 

Decembrie 

2021 - 

Februarie 

2022 

Materiale didactice Procese verbale 

4. Recunoașterea rezultatelor învățării din 

mobilitate 

Procedura de 

recunoaștere a 

rezultatelor învățării 

Iulie - 

August 

2022 

Echipa de proiect Certificate EuroPass 

5. Valorizarea și diseminarea rezultatelor 

proiectului Erasmus+ derulat în anul 

școlar 2021-2022 

Manager proiect 

Director 

August -

Septembrie  

2022 

Prezentări 

Conferința de închidere 

Numărul Certificatelor 

Europass  

Procese verbale 

Obiectiv 2: Motivarea elevilor și cadrelor didactice 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 
Termen Resurse: 

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Stimularea elevilor câştigători ai 

concursurilor şi competiţiilor şcolare şi 

a cadrelor didactice implicate în 

pregătirea acestora, prin identificarea 

unor surse de finanțare provenite din 

sponsorizări, donaţii etc. 

Director Periodic, în 

funcţie de 

calendarul 

specific 

Asociația de părinți  

Primărie  

Administraţie Locală 

Sponsorizări  

Donaţii 

Ponderea personalului 

didactic calificat, pe nivele de 

învățământ 

Numărul premiilor acordate 
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2. Formarea cadrelor didactice prin 

programe finanțate din resurse 

extrabugetare 

Director Permanent Responsabil dezvoltarea 

resurselor umane Legislație 

specifică Oferte de programe 

de formare 

Număr cadre didactice formate 

3. Dezvoltarea dimensiunii europene prin 

proiecte internaţionale Erasmus+ 

Director 

Coordonatori 

proiecte 

În derulare Profesori, elevi Bugete 

alocate prin proiecte 

Număr participanți Programe 

cursuri de formare 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 

PE TERMEN SCURT (1 an) 
 

PE TERMEN MEDIU (2-3 ani) PE TERMEN LUNG (4-5 ani) 

✓ Promovabilitatea elevilor de minimum 85% pe an şcolar 

✓ Rezultate bune la examenul de bacalaureat, 

promovabilitate de minumum 30% 

✓ Creşterea numărului de premii obţinute de elevi la 

olimpiade şi concursuri cu 20% pe an 

✓ Cresterea cu 30% a  numărului de elevi pregătiți pentru 

competiție  

✓ Continuarea studiilor în învăţământul superior pentru 

20% dintre absolvenţi şi o bună inserţie pe piaţa muncii 

a minim 75% dintre absolvenți 

✓ Perfecționarea prin activități ştiințifico – metodice 

comune a 85% din cadrele didactice ale şcolii 

✓ Modernizarea continuă a ambientului şcolar cu tehnică 

informaţională 

✓ Aplicarea regulamentului intern de organizare și 

funcționare pentru consolidarea disciplinei în şcoală 

✓ Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor educaţionale 

planificate  

✓ Formarea unui colectiv performant de 

profesori, care să aplice o strategie 

didactică modernă, centrată pe elev, 

menită să asigure dezvoltarea 

personală a acestuia  

✓ Scăderea ratei absenteismului în 

rândul elevilor cu 20%  

✓ Amenajarea şi dotarea de laboratoare, 

cabinete şi ateliere 

 

✓ Consolidarea standardelor 

educaţionale prin 

funcţionalizarea Comisiei de 

evaluare şi asigurare a calităţii în 

educaţie 

✓ Descentralizarea şi creşterea 

gradului de autonomie la nivelul 

şcolii  

✓ Dobândirea de competenţe în 

elaborarea şi gestionarea 

proiectelor europene  
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PARTEA a 4 - a  - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE 

- Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităților; 

- Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS; 

- Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinților, 

profesorilor şcolii; discuții colective şi individuale cu principalii „actori” implicați în 

formarea profesională; interpretarea datelor statistice. Aceste informații au fost corelate cu 

prioritățile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI; 

- Stabilirea priorităților, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare, 

- Prezentarea priorităților, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului Profesoral şi în cadrul şedințelor de catedră, 

elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinților, în cadrul întâlnirilor cu părinții.; 

- Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformulării 

obiectivelor priorităților; 

- Discuţii şi soluţii oferite de agenţii economici parteneri pentru adaptarea CDL-urilor la 

exigenţele locurilor muncă (reuniuni de lucru);  

- Elaborarea planurilor operaționale. 

 

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE  

 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

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

- includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, 

ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administrație; 

- revizuire periodică şi corecții; 

- programe remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare (în special cei din categorii 

defavorizate). 

 

4.2.1. MONITORIZAREA PAS-ului  

Se va realiza atât pe parcursul anului şcolar 2021-2022, cât şi pe întreaga  perioadă de 

proiectare, urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinți)  şi 

nonumane, în vederea realizării indicatorilor de performanță ce revin fiecărui obiectiv. 

Monitorizarea are ca obiective:  

- progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse); 

- costurile; 

- performanţa (concordanţa obiectiv propus - obiectiv atins).  

În procesul de monitorizare se urmăreşte: 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicați în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluții în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc:  
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- observațiile; 

- discuțiile cu elevii; 

- asistența la ore; 

- chestionare; 

- întâlniri în cadrul Comisiilor metodice din şcoală, CA, CP 

 

4.2.2. EVALUAREA PAS-ului 

Evaluarea este acţiunea finală ce constă în coroborarea rezultatelor verificărilor anterioare ale 

progresului şi formularea pe baza lor a unei concluzii finale. Se va face atât pe tot parcursul derulării 

activităților cuprinse în PAS şi mai ales la finele anului şcolar al perioadei de proiectare, când se vor 

inventaria indicatorii de performanță şi gradul de realizare al obiectivelor. 

Criteriile de evaluare vor fi urmărite de către toţi membrii echipei de lucru. Se referă la gradul 

de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a factorilor interesaţi, impactul asupra 

mediului intern/extern, nivelul costurilor (finanţe, timp, dotare), oportunitatea diversificării 

acţiunilor, tipuri de instrumente de evaluare/măsurare pentru atingerea indicatorilor de performanţă:  

- Chestionare; 

- Fişe de asistenţe la ore; 

- Procese verbale (şedinţe, activităţi etc.); 

- Rapoarte scrise ale vizitelor şi inspecţiilor din şcoală; 

- Normative de încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, normative de dotare; 

- Catalogul clasei; 

- Condica de prezenţă la ore; 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- Graficul de utilizare a laboratorului; 

- Graficul şedinţelor/lectoratelor cu părinţii; 

- Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice; 

- Portofolii; 

- Registru procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală; 

- Rapoartele semestriale ale cadrelor didactice, diriguiţilor.  

REPERE DE AUTOEVALUARE  

A. CURRICULUM 

- Flexibilitatea schemei orare şi a graficului de instruire practică 

- Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare la clasă 

- Rezultate la examenul de bacalaureat 

- Premii la concursuri şi olimpiade 

- Motivaţie/relaţionare (elevi - profesor, profesor - părinţi, elev - părinţi). 

 

B. RESURSE UMANE 

- Numărul participanţilor la cursurile de formare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar 

- Numărul şi rezultatele obţinute la examenele de grad 

- Calificativele anuale obţinute în conformitate cu atribuţiile din fişa postului 

- Numărul de gradaţii de merit acordate/nr. solicitări 

- Procent promovare la examenele de certificare 

- Procent promovare la examenul de Bacalaureat 

- Numărul participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare 
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- Numărul de premii obţinute Ia concursuri şi olimpiade 

- Numărul absolvenţilor încadraţi în muncă/nr. absolvenţi care îşi continuă studiile. 

 

C. RESURSE MATERIALE/ FINANCIARE 

- Starea spaţiilor şcolare 

- Numărul spaţiilor şcolare reamenajate 

- Calitatea lucrărilor de reparaţii 

- Calitatea şi gradul de siguranţă al personalului şi elevilor în şcoală 

- Nivelul încasărilor din venituri 

- Eficienţa şi economicitatea utilizării veniturilor proprii 

- Calitatea şi conformitatea execuţiei financiar-contabile 

 

D. RESURSE COMUNITARE 

- Numărul şi calitatea parteneriatelor locale, judeţene naţionale şi internaţionale 

- Percepţia şcolii în comunitate (elevi, părinţi, angajatori) 

- Calitatea promovării ofertei educaţionale, consolidării imaginii şcolii (prin târguri de ofertă 

educaţională, cursuri etc.) 

- Şcoala şi mass-media (apariţia în presă, TV, radio). 

Se vor face aprecieri asupra următoarelor aspecte: 

- Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

- Modul în care este sprijinită şi încurajată dezvoltarea personală a elevilor 

- Calitatea activităţii personalului didactic 

- Relaţiile cu părinţii 

- Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

E. SURSE DE INFORMAȚII 

- Documente de proiectare a activității şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginților, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinților, oferta de şcolarizare); 

- Documente de analiză a activității şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administrație, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale 

şcolii – secretariat, administrație, contabilitate, bibliotecă); 

- Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

- PRAI/PLAI 

- Date statistice - AJOFM; 

- Chestionare, discuții, interviuri. 

  

F. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Tipul activităţii Responsabil 

monitorizare şi 

evaluare 

Frecvenţa 

monitorizării 

Întocmirea datelor care să sprijine monitorizarea ţintelor Comisia CEAC Lunar 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 

individuale 

Coordonator CEAC Trimestrial 

Comunicarea acţiunilor în lumina rezultatelor obţinute Coordonator CEAC Trimestrial 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

Comisia CEAC Anual 
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Stabilirea metodologiei de evaluat şi a indicatorilor de 

evaluare a impactului asupra 

Comisia CEAC Anual 

Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea 

ţintelor 

Coordonator CEAC Anual 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. Actualizarea 

acţiunilor din PAS.  

Coordonator CEAC 

Membrii CA 

Anual 
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ANEXE 


