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Partea 1 CONTEXT 
 
1.1.Misiunea şcolii 
 

„Şcoala noastră îşi doreşte să devină o mare familie, un al doilea 
„acasă”, pentru toţi elevii noştri; o familie în care fiecare să fie educat în 
spiritul valorilor reale, al respectului şi cunoaşterii, spre formarea sa ca 
învingător în viaţă” 

 
 
 

MISIUNEA 
 
 

 
 
 
VIZIUNEA 

 
 
 

 Şcoala noastră îşi propune să asigure dezvoltarea intelectuală, spirituală 

şi fizică a fiecărui elev precum şi dorinţa de cunoaştere pentru o 

integrare reală în comunitate. 

  Învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi modelarea unor cetăţeni 

europeni responsabili- sunt linii directoare ale educaţiei formale şi 

informale oferite în şcoala noastră. 

 Şcoala îşi propune să devină o „minicomunitate” ordonată în care 

elevii să îşi formeze  şi  să  exerseze  convingeri  şi  comportamente  

adecvate,  o  „şcoală incluzivă” care să ofere egalitate de şanse şi 

sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv a celor care 

provin din medii defavorizate şi a celor cu nevoi educative speciale. 

 Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor sociale precum acceptarea 

reciprocă, respectarea drepturilor omului, eradicarea discriminării în 

vederea unei convieţuiri armonioase. 

 Asigurarea de condiţii optime pentru dezvoltarea spiritului de învingător 

în viaţă prin promovarea de activităţi în parteneriat şi cooperare cu 

actori sociali. 



 

 

 Valorile  reale  pentru  viaţă  sunt  priorităţi  educative  ale  şcolii:  libertatea  
de expresie şi de   alegere, asumarea răspunderii, spirit autonom şi competitiv. 

 
       
 
               Deviza noastră este:                                               „Cunoaşterea înseamnă putere!” 

 
 
1.2.Profilul actual al scolii 
 

Unitatea şco la ră  : Colegiul „Gheorghe Tătărescu ” - Rovinari 

 Statutul   unităţii  : cu personalitate juridică 

 Tipul  şcolii  : liceu tehnologic - învăţământ de zi cu clasele IX – XII, 

învăţământ profesional cu durata de 2 ani,,invatamant seral clasele XIII-

XIV,invatamant postliceal si de maistri,programul “A doua sansa”,clasa a 

X a.In cadrul unitatii functioneaza (cu cate 1-2 clase pe an de studiu),la 

cursurile de zi,filiera teoretica,profil real-stiinte ale naturii. 

Limba de predare: limba română 

Localizare geografică:Colegiul Gheorghe Tătărescu este situat în partea de 

E a oraşului Rovinari,la 25 Km S-V de municipiul Tg-Jiu,pe drumul national 

DN66,respectiv european E79. 

Istoric:Unitatea şcolară funcţionează în oraşul Rovinari( preluată de la 

aşezământul din Poiana  sub denumirea de liceul de Mecanică Rovinari) 

din anul 1982,în temeiul D.C:S.nr.365 din 1981,mai întâi în incinta şcolii 

generale nr.1 Rovinari,după care în anul 1985 s-a reaşezat în clădirile 

actuale.  

Prin  Ordinului Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 

4741/1992,începând din anul şcolar 1992/1993 denumirea liceului a fost 

Grupul Şcolar Industrial Minier Rovinari, în cadrul căruia au funcţionat 

clase de liceu, şcoală profesională, şcoală postliceală, şcoală tehnică de 

maiştri. 

 Până în 1988 a funcţionat cu internat şi cantină. Cantina a fost 

construită în 1982 şi dispunea de parter şi etaj, cu o capacitate de 150 de 

locuri şi o suprafaţă de 695,6 m2.  

-distanţa faţa de alte şcoli învecinate: 



 

 

 şcoala generală Nr.1 Rovinari   -500 m; 

 şcoala generala Nr.3 Rovinari   -500 m; 

 liceul Roşia Jiu                          -1000 m. 

 

În anul şcolar 2013-2014 programul de funcţionare a unităţii este în două 

schimburi: 

 Schimbul I: 8.00-14.00 

 Schimbul II:  14,00 – 21,00 
 
În anul şcolar 2013-2014,în unitatea noastră funcţionează un număr de 32 

clase,cu un efectiv total de 813 elevi,în creştere faţă de anii precedenţi (2011-

2012 si 2012-2013). 

Mediul de provenienţă al elevilor:urban(elevi ai şcolilor din oraşul Rovinari) şi 

rural:elevi ai şcolilor din Urdari,Valea cu Apa,Fărcaşeşti,Negomir,Câlnic,etc. 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar 

curent: 

 Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr de 

elevi / 

copii 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(ciclul 

inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 5 147 zi Limba 

română 

cl. a  X-a 6 143 zi Limba 

română 

Total 11 290   

Liceal,  

(ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 7 172 zi Limba 

română 

cl. a  XII-a 6 159 zi Limba 

română 

cl.a  XIII RP 

seral 

1 21 zi Limba 

română 

 cl.a XIV RP-

seral 

1 22 zi Limba 

română 

Total  15 374   



 

 

Profesional   

cu durata de 2 

ani 

 

cls. a X-a 1 29   

Cls.XI-a 1 20   

Total 2 49   

Invatamant 

postliceal 

Anul I 2 57   

Invatamant 

de maistri 

Anul I 1 31   

Programul  

„A doua sansa” 

Clasa a- X-a 1 12   

 

1.3.Rezultate obtinute in anul scolar 2012-2013 
 
 Cadrele didactice si elevii unitatii noastre au fost angrenati in diverse 
activitati scolare si extrascolare. 
 
In ceea ce priveste examenul de bacalauret rezultatele se prezinta astfel: 
 

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND EXAMENUL DE BACALAUREAT-2013 

               AMBELE SESIUNI( IUNIE – IULIE  +  AUGUST –SEPTEMBRIE) 

 

TOTAL ÎNSCRIŞI     - 246 CANDIDAŢI  
Prezenti: 236candidati 
Admisi : 83 candidati 
Procent de promovabilitate:35% 

           Aceste rezultate sunt nemultumitoare  avand in vedere eforturile depuse de 
cadrele didactice si conducerea unitatii .                      

 
Premii obtinute la concursuri scolare: 
 
 Faza judeteana:-locul 3 sah-Bozneanu Narcis-clasa a-X-a D; 

                     -locul 3 sah-Bozneanu Maria-clasa a-X-a A;       



 

 

  -locul 5 tenis de masa-Mihu Daniel-clasa a-X-a D; 

                     -locul 5 tenis de masa-Pirvulet Adelina-clasa a-XII-a A; 

   -locul 10 cross-Sitoianu Constantin-clasa a-X-a F. 

 Faza zonala:-locul 2 rugby in 7-baieti liceu; 

 Faza nationala - locul 4-rugby in 7-fete liceu. 

Numar de absente,starea disciplinara si promovabilitatea. 

Din situatia centralizata rezulta ca in anul scolar 2012-2013 numarul de 

absente pe clasa si elev a fost mai mic decat in anul scolar 2011-2012.Au fost date 

un numar de 8 notr de 7 la purtare,28 de note sub 7 si au fost exmatriculati 12 de 

elevi. 

Din punct de vedere al promovabilitatii 15 clase au avut promovabilitate 

100%,iar restul intre 66,66% si 97%.  

1.4.Obiectivele si prioritatile regionale si locale 
 

Activitatea  oricărei  entităţi  economico-sociale  este  influenţată  într-o  

mare  măsură  de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care 

se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa 

instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 

legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi 

economice şi culturale ale Uniunii Europene. De aceea este necesară o 

radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de 

învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice 

proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea 

Colegiului ”Gh. Tătărescu” din Rovinari: 
 

   Contextul politic – politica educaţională a guvernului vizează 

consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar 

politica educaţională la nivel regional şi local este în favoarea dezvoltării 

relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră; de asemenea 

contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene, asigură 

mobilitatea cadrelor didactice în spaţiul european, şi nu numai, reflectată în 



 

 

deschiderea oferită şcolilor  de  către  MECTS  şi  OIPOS-DRU  de  a  accesa  

programe  specifice  nevoilor  de dezvoltare ale resurselor umane şi financiare : 

-  cadrul  legislativ  specific  învăţământului  preconizează  descentralizarea  şi  

autonomia sistemului de învăţământ; 

- Strategia de dezvoltare locală 2009-2019 şi a judeţului Gorj 2013-2020, 

Strategia de dezvoltare a regiunii S-V pentru perioada 2013-2020, PRAI, PLAI, 

Planul de acţiune al Şcolii pentru perioada 2009-2013; 

-  cadrul  legislativ  favorabil  atragerii  de  resurse  financiare  

complementare  pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului şi a resursei 

umane (programe comunitare MECTS); 

- sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de 

învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către 

organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, 

dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem 

educaţional informatizat); 

- finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - 

Programul guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”, acordarea 

burselor pentru elevii capabili de performanţă; 

- existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a 

programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

- cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 
 

   Contextul economic – situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi 

părinţii au locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind 

şcolarizarea, oferta educaţională a şcolii răspunzând în mare parte cerinţelor de 

pe piaţa muncii; ca partener al UE, începând cu anul 2007, România beneficiază 

de alocări financiare din partea Uniunii Europene, din fonduri structurale (cadrul 

legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale); 

- apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o 

măsură mai mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei noastre; 

- orientarea actuală impune translatarea interesului  unităţilor  şcolare spre 

o  cultură a proiectelor;  

- migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă 



 

 

de muncă din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 

  Contextul Social – se poate spune ca situaţia este bună, legătura 

familiilor cu problemele şcolii a fost permanent în atenţia colectivului de cadre 

didactice; în cadrul şcolii, există un mod de abordare obiectiv şi realist a 

problemelor sociale (şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât poziţia managerilor şi 

a colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este că aceasta trebuie să 

devină un mijloc de promovare socială; 

- fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de 
învăţământ precum: creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea 
abandonului, şcolar, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, 
creşterea ratei divorţialităţii;  oferta educaţională (profilurile şi specializările în 
care şcolile asigură formarea) este dependentă de modificările pe piaţa muncii 
şi în sistemul de absorbţie profesională; aşteptările comunităţii de la şcoală; 
cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi 
pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de 
învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 
 
  Contextul  Tehnologic  –  se  oglindeşte  într-o  desfăşurare  bună  a  

procesului  instructiv  - educativ, şcoala oferă   baza materiala şi condiţii 

specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru 

formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna 

cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare şi desăvârşire a capacităţilor 

tânărului de azi, ca reprezentat al societăţii de mâine!) 

- civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de 

timp, cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea 

sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

- răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de 

calcul (internet, televi-ziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează 

transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

- generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, 

învăţământ la distanţă) con- duce la modernizarea actului educaţional 

tradiţional; 

- apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea 

cursurilor de instruire şi formare; 

 
 



 

 

  Factori ecologici 

- integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme 
precise în proteja-rea  mediului de către unităţile şcolare; 
- educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

- prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea 

problemelor de mediu; 

- economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, 

apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Colegiului 

“Gheorghe Tătărescu ” Rovinari în perioada următorilor 5 ani reprezintă soluţii 

propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza 

analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în 

continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la 

această dată şi ţintele strategice asociate. Formularea problemelor porneşte de 

la sinteza contextului favorabil (punctele tari şi oportunităţile domeniului) şi 

evidenţiază potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor asupra 

ducerii la îndeplinire a misiunii asumate. Pentru ţintele strategice, s-a căutat o 

formulare generală, dar care să evidenţieze scopul propus şi să aibă pertinenţa 

necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi. 
 
 

PROBLEME IDENTIFICATE: 
 

1.   Societate   şi   sistem   educaţional   în   continuă   schimbare.   

Motivarea   şi   adaptarea personalului şcolii. 

2.   Absenteism, abandon, motivare pentru studiu şi carieră. 

3.   Formalism în metodele şi tehnicile de predare-învăţare şi evaluare. 

4.   Lipsa abilităţilor de viaţă ale tinerilor şi al spiritului competiţional. 

5.   Coerenţa şi priorităţile relaţiilor de parteneriat şi a proiectelor de 

cooperare europeană. 

6.   Diminuarea resurselor de finanţare, în contextul crizei mondiale. 
 

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării 

ţintelor şi complexitatea relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină o 

abordare prin acţiuni complementare în cadrul celor patru opţiuni strategice 



 

 

de bază. Astfel, pentru diminuarea sau înlăturarea problemelor menţionate, au 

fost formulate următoarele ţinte strategice: 
 
 
 
T1. RECONSIDERAREA FILOSOFIEI INSTITUŢIONALE, PRIN APLICAREA UNUI   

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

 
 
T3. DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARĂ 

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

 
 
T5. ATRAGEREA  DE  RESURSE  FINANCIARE  ŞI  DEZVOLTAREA  BAZEI 

TEHNICO-   MATERIALE 

T1.RECONSIDERAREA FILOSOFIEI INSTITUŢIONALE,PRIN APLICAREA UNUI 

                                             MANAGEMENT INOVATOR 
 

O1. Construirea şi aplicarea unui management inovator, care să presupună 

manifestarea unui comportament organizaţional activ şi creativ, prin 

mobilizarea şi utilizarea eficientă a resurselor organizaţionale; 

O2. Asumarea de către toţi membrii a nevoii de schimbare, la nivel personal 

şi sistemic, prin optimizarea capacităţii de aplicare a instrumentelor de 

management şi de asigurare a calităţii; O3.  Exprimarea  la  nivel  

organizaţional  de  noi  competenţe  şi  atitudini,  ce  constau  în 

promovarea creativităţii şi a iniţiativei, a spiritului de echipă şi a modelelor 

competitive; 

O4. Dezvoltarea unei comunicări deschise, constructivă, intra şi în afara 

organizaţiei, pe verticală şi pe orizontală; 

O5. Întărirea valorilor de bază ale culturii organizaţionale şi crearea unui 

climat stimulativ de muncă, care să ducă la o coeziune a grupului şi la 

obţinerea de rezultate mai bune; 

O6.  Coborârea  deciziei  (autorităţii  instituţionale)  şi  a  iniţiativei  la  



 

 

fiecare  membru  al organizaţiei, nu numai la nivelul responsabililor de 

comisii. 
 

T2. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA  

STANDARDELOR  DE  PERFORMANŢĂ  ALE RESURSEI UMANE 
 
O1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea 

creşterii calităţii actului de predare – învăţare - evaluare, prin aplicarea 

conceptului de „învăţare centrată pe elev”; 

O2. Îmbunătăţirea participării elevilor la activităţile didactice, prin 

atragerea şi motivarea acestora; 

O3. Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului, cât şi asigurarea unui 
climat de siguranţă în şcoală; 
O4. Orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră; 
O5. Orientarea resursei umane din şcoală, către performanţă – elevi şi 

personal; 

O6. Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale, care au în vedere 

dimensiunea formativă a educaţiei şi obţinerea succesului şcolar. 

 
 
Partea 2 ANALIZA NEVOILOR 
 
2.1.Analiza mediului extern 

I. Resurse umane 
 
 

  Oportunităţi : 

 - existenta unor programe de formare a personalului didactic şi didactic 
auxiliar ; 
- existenta unor programe de formare a managerilor acreditate şi în regim 
postuniversitar; 
- disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria dezvoltare 
profesională şi pentru aplicarea principilor şi strategiilor reformei, în contextul 
asumat de România ca membru al UE; 
- existenţa proiectelor de cooperare europeană (proiecte comunitare) 
derulate de şcoli/ cadre didactice/ elevi: Programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii (LLP) 2007-2013, e- Twining, Spring Day in Europe etc.; 



 

 

- începând cu anul 2007, România beneficiază de alocări financiare din 
partea Uniunii Europene, din fonduri structurale; 
- posibilitatea accesării unor Programe Operaţionale Sectoriale - pentru 
perioada 2007-2013, finanţarea din fonduri structurale, pentru prioritatea 
"Dezvoltarea Resurselor Umane", se va face pe baza priorităţilor stabilite în 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-
DRU); 
- existenţa Programului de Educaţie Permanentă (PEP) ce îmbină acţiuni din 
programele Socrates şi Leonardo da Vinci (2007-2013); 
- mobilităţi pentru cadrele didactice şi elevi prin accesul şcolii la aceste 
programe. 
 

  Ameninţări : 

- instabilitate economică şi socială - lipsa de motivaţie extrinsecă a 
cadrelor didactice; 
- existenţa unor cadre didactice greu adaptabile la noile roluri pe care 

trebuie să şi le asume, având în vedere noile schimbări legislative 

din învăţământ  şi apartenenţa la marea familie europeană . 

 

2.2.Analiza mediului intern 
 

Personalul şcolii –  cultura  organizaţională : 
 

 Puncte tari : 

- personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu o bună 
pregătire metodică şi profesională (în marea majoritate cadrele didactice 
şi-au luat gradele didactice în timp util); 
- personal auxiliar cu competenţe, în domeniu, recunoscute (secretariat, 

financiar contabil, administrativ) 

- atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi fidelitate 

fată de unitate; 

- profesori  cu  aptitudini, pasiune  şi  experienţă  în  desfăşurarea 

activităţilor şcolare  şi extracurriculare; 

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

- implicarea în actul decizional a unui număr, relativ mare, de cadre 

didactice; 

- cultură organizaţională puternică, pozitivă de tip sarcină 



 

 

(reţea), în care membrii sunt capabili să răspundă la schimbare; 

- implicarea managerilor în responsabilizarea cadrelor didactice 

şi a personalului de a recepta noul. 

  Puncte slabe: 

- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea în propria pregătire 
profesională, cât şi în activităţi extracurriculare; 
- inerţia  unor   cadre  didactice  şi   neimplicarea  în   echipe  de  

proiect  naţionale  şi internaţionale;xistenţa a 2-3 cazuri de cadre 

didactice care nu reuşesc să se integreze armonios în atmosfera 

generală pozitivă de muncă; 

- bariere de comunicare în relaţia manageri  şi aceşti profesori; 

- insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea 

tehnologiei didactice moderne . 
 

Elevi:  
 

  Puncte tari: 

- 42 % din elevi provin din şcolile oraşului ceea ce face să se 
contureze o atmosfera de parteneriat “de familie”cu şcolile din zona şi cu 
părinţii; 
- circa 1/3 au  cunoştinţe, priceperi şi deprinderi solide-rezultat şi al 

familiei cu grad educogen peste medie; 

- s-au  realizat  fluxuri  tradiţionale  de  colaborare  cu  şcolile  şi  

instituţiile  din  zonă, schiţându-se treptat identitatea elevului de la 

Colegiul“Gheorghe Tătărescu” Rovinari; 

- nivelul bun de pregătire al elevilor de la învăţământul real; 

- rezultate  bune  ale  elevilor  la  olimpiadele  şcolare,  la  concursurile  

pe  meserii  şi  la concursurile sportive; 

- un număr din ce în ce mai mare de elevi sunt antrenaţi în activităţile 

şcolii; 

 
  Puncte slabe: 

- existenţa a circa 40% elevi proveniţi din mediul rural cu carenţe în 
educaţia de bază; 
- elevii de la învăţământul liceal rută progresivă şi de la învăţământul 

profesional, au un nivel slab de cunoştinţe şi se impun mijloace 



 

 

speciale de tratare diferenţiată şi individualizată; 

- programul încă excesiv informaţional şi bugetul limitat de timp al 

elevilor; 

- absenteismul unor elevi (în special al elevilor navetişti) şi nivelul 

slab de pregătire al elevilor admişi în clasa a IX-a; 

- rezultate mai slabe la examenul de bacalaureat în raport cu anii 

anteriori; 

- bariere de comunicare în relaţia profesor-elev, profesor – părinţi; 

- dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii. 
 

II. Resurse materiale şi 

financiare 
 

 Puncte tari: 

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

  -     localuri proprii cu destinaţie specifică;  
- existenta reţelei de informatizare la nivelul liceului, amenajata 

conform standardelor actuale (toate calculatoarele din şcoală sunt legate 

la reţea şi conectate la Internet); 

- existenţa  la  biblioteca  şcolii (transformată în Centru de 
Documentare şi Informare)  a  fondului  de  carte  necesar  
funcţionării  optime,  în beneficiul elevilor şi cadrelor didactice; 

- abonamente la reviste de specialitate; 
- mobilier schimbat în şcoală - în proporţie de 55%; 
- condiţii foarte bune de aprovizionare cu apă, energie electrică şi 

termică; 
- noul site al liceului, realizat la standarde ridicate, site ce oferă o 

bună prospecţie a realităţilor şcolii noastre 
- preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 

 
 Puncte slabe: 

- slaba dotare a unor ateliere pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii practice; 
- lipsa unei săli de festivităţi adecvată cerinţelor şcolii şi numărului mare 
de elevi; 
-  venituri   extrabugetare  mici   (chirii   provenite   din   spaţii   

închiriate,  sponsorizări episodice, donaţii întâmplătoare). 



 

 

 
 

III. Oferta curriculară şi extracurriculară 
 

 Puncte tari: 

- oferta educaţională a şcolii se bazează pe CDS-uri şi pe CDL-uri care 
sunt raportate la nevoile elevilor, părinţilor şi ale comunităţii locale, 
care reflectă personalitatea şi profilul liceului; 

- pragmatismul ofertei educaţionale care conduce la îndeplinirea 

planului de şcolarizare; 

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

- atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de 

şcolaritate; 

- existenta şi aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de 
şcolaritate; 
- scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum; 
- existenţa proiectului curricular al şcolii centrat pe nevoile 

comunităţii locale  (a pieţei de muncă), pentru o mai bună inserţie 
socio - profesională a absolvenţilor; 

- corelarea  conţinuturilor  cu  noile  programe  şi  a  vechilor  
manuale  cu  programe revizuite; 

- existenta programelor şcolare şi a manualelor alternative elaborate 
la nivel naţional şi local; 
- încheierea studiilor liceale pentru filiera tehnologică prin obţinerea 

unui certificat de competente profesionale, nivel 3, calificare ce îi 
permite accesul către piaţa muncii; 

 
 

 Puncte slabe: 

- programe şcolare încărcate; 
- lipsa unor mijloace auxiliare proprii pentru uzul elevilor; 
- ponderea încă prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul celei 

practice, cu accent pe cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi, în 
activităţile de la clasă; 

- insuficienta ofertă de ghiduri şi alte materiale complementare pentru 
profesori care sa răspundă unei nevoi reale ale sistemului de 
învăţământ, existentă în dotarea proprie; 

- incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele si 
tehnicile moderne de învăţare şi evaluare; 

- evaluarea în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare/ acreditării 



 

 

pentru noi forme de 
          învăţământ, impune realizarea unei documentaţii de cele mai multe 
ori, foarte complexă şi  „stufoasă” ; 
- imposibilitatea continuării studiilor (în zonă) pentru absolvenţii de 
liceu la Şcoala Postliceală şi Şcoala de maiştri pentru dobândirea unor noi 
competenţe pentru adulţi. 

 
IV. Relaţiile comunitare şi naţionale 

 
 Puncte tari: 

  - implicarea şcolii în programe locale, regionale, şi naţionale;  
-participarea şcolii într-un proiect bilateral Regio, alături şcoli din Turcia; 
-participarea şcolii într-un proiect POSDRU-Investeşte în oameni!; 
-constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului social cu diferite instituţii 
locale; 
-organizarea de  seminarii,  simpozioane, mese  rotunde,  pe  teme  de  
interes  pentru comunitate şi factorii educaţionali (elevi, părinţi, cadre 
didactice etc.); 
-liceul nostru oferă în mare măsură o plaja largă de calificări corelate cu 
interesele viitorilor elevi, cerinţele pieţei muncii şi a societăţii. 

 
 Puncte slabe: 

-unele tipuri de blocaje în comunicarea oficială; 
-slaba colaborare a unor diriginţi cu părinţii; 
-deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoala –agent economic –comunitate 
locală; 
-lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice, în stabilirea unor punţi de 
legătură cu şcoli din spaţiul european; 
-lipsa implicării unor cadre didactice în accesarea programelor europene; 

- lipsa calificărilor de nivel 3 avansat,învăţământ postliceal şi de maiştri.  

 

 Elevi: 

 
  Oportunităţi : 

- implicarea unor elevi în problemele specifice vârstei şi şcolii; 
- dorinţa unor elevi de a atinge performanţe şi abilitatea acestora de a 

dobândi competenţe digitale de nivel înalt; 

- existenţa unor programe de formare şi informare a părinţilor; 

- deschiderea tinerei generaţii de a participa la activităţi/ proiecte/ 

programe comunitare derulate în parteneriat la nivel local, naţional şi 



 

 

european. 

 
  Ameninţă ri : 

- lipsa motivaţiei învăţării a unor elevi, generată de falsele valori 
promovate uneori în 

societate şi de massmedia; 

- posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în  condiţiile socio-

politice actuale ale crizei economice; 

- influenţa negativă a factorilor stradali asupra educaţiei unor elevi şi 
problemele legate de siguranţa elevilor în afara şcolii, care se pot 
transfera uneori şi în şcoală; 

- plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, cu sau fără copii; 
- lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii adolescenţi şi dezinteresul 

unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii. 
 
 
 
 

II. Resurse materiale şi financiare 
 

 Oportunităţi : 

- existenţa programului de guvernare care prevede dotarea şcolilor cu 
material didactic, calculatoare, dotarea laboratoarelor/ cabinetelor, 
reabilitare şi reparaţii; 

- învăţământul este considerat prioritate naţională; 
- iniţierea şi derularea unor programe finanţate de Comunitatea 

Europeană, prin care se pot atrageri fonduri, prin depunerea de 
proiecte viabile, de către şcoală; 

- atragerea de noi surse de finanţare (contracte de sponsorizări); 
- posibilitatea  obţinerii  unui  sprijin  financiar de  la  Primăria Oraşului 
Rovinari”,  prin întărirea parteneriatului cu aceasta; 
- noua politică educaţională a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului care prevede descentralizarea administrativ 
financiară. 

 
 Ameninţări : 

- instabilitatea economică şi socială generată de criza mondială; 
- alocarea unui buget insuficient pentru conservarea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a unităţii şcolare; 
- descentralizarea formală administrativ financiară; 

 - stimularea insuficientă, legală, a agenţilor economici şi a altor 
actori sociali, de a investi în educaţie. 

 



 

 

 
III. Oferta curriculară şi extracurriculară 

 
 

 Oportunităţi : 

- posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ, 
activitatea concentrându- se pe elev (şi nu pe colectivitate), 
asigurându-se un raport just între  „educaţia pentru  toţi  şi  educaţia  
pentru  fiecare”;  

- orientarea acţiunilor evaluative, cu precădere către zonele valorilor 
„personalizate” ale gândirii critice, interpretării şi manifestării autonome, 
independente; 
- restructurarea  învăţământului  tehnic  ce  are  în  vedere  

înlăturarea  şomajului  cu bacalaureat şi realizarea unei forme viabile 
de liceu tehnologic, care să răspundă intereselor care dovedesc 
aplicaţie pentru pregătirea elevilor, în domeniile cerute pe piaţa 
muncii; 

- existenţa  cadrului  legal  care  ne  permite  obţinerea  unor  noi  

forme  de  învăţământ/specializări, în funcţie de cerinţele comunităţii şi a 

pieţei muncii; 

- existenţa unor noi forme de activităţi extracurriculare, la nivel 
formal, informal şi nonformal, care ajută la formarea unor abilităţi de 
viaţă ale elevilor; 

- existenţa PLAI şi PRAI. 
 

 Ameninţări : 

- programul încă excesiv informaţional şi încărcat; 
- inexistenţa unei prognoze reale a ocupării forţei de muncă şi a nevoii 

pieţei muncii (la nivel regional sau naţional); 
- insuficienta promovare a  ofertei  de  muncă pentru tineri, la  nivel  

local,  regional, naţional şi de ce nu, la nivel european; 
- scăderea numărului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani, cu 
30% până în anul 2020; 
- nu întotdeauna autorităţile locale se implică în realizarea proiectului 

curricular (local), deşi cunosc situaţia socio-economică a oraşului şi 
judeţului; 

- un număr prea mare de manuale alternative care nu sunt întotdeauna 
unitare în tratarea unor teme din curriculum de bază, ceea ce se 
reflectă în rezultatele de la examenele naţionale. 

 
 

 



 

 

IV. Relaţiile comunitare şi internaţionale 
 
 

 Oportunităţi: 

- pentru îmbunătăţirea generală a condiţiilor de muncă şi viaţă în 
oraşul Rovinari şi judeţ, există strategii şi programe în derulare – 
multe cu atingeri în sfera problematicii învăţământului, educaţiei, 
formării de personal, sănătăţii etc.; 

- iniţierea şi derularea unor programe finanţate de Comunitatea 
Europeană în zona de dezvoltare S-V Oltenia; 

- existenţa programelor multilaterale Comenius, a programului de 
mobilităţi Leonardo da Vinci, a programului Socrates; 
- posibilitatea realizării unor convenţii de parteneriat cu Agenţia 

Locala de Dezvoltare, cu Agenţia de Formare, Camera de Comerţ şi 
Industrie Gorj şi cu agenţi comerciali şi industriali din comunitatea 
locală; 

- posibilitatea diversificării calificării profesionale a absolvenţilor
 în cadrul învăţământului postliceal şi universitar. 

- existenţa în cadrul ISJ Gorj a organismului CLDPS-POSDRU, S-V 

Oltenia 

- posibilitatea dezvoltării parteneriatelor cu instituţii culturale, 
religioase, universitare, O.N.G. - uri etc. 
- colaborarea dintre Consiliul Local şi Consiliul Consultativ al I.S.J. Gorj; 

 
 Ameninţări: 

- implicarea insuficientă a unor părinţi în actul educaţional, datorită 
unei slabe relaţii de parteneriat (în jur de 15 % elevi au părinţi în 
şomaj sau lucrează în agricultură fapt 
care face ca interesul, familiilor în cauză, pentru şcoală să fie 
redus; la aceasta se asociază faptul că, în mare măsură, în” timpul 
liber” părinţii lucrează la ţara pentru a- şi procura venituri 
suplimentare neglijând copiii; plecarea părinţilor la muncă în 
străinătate); 

- slaba dezvoltare a economiei zonale, mai ales în această perioadă de 
criză economică 

               –         oferta mica de locuri de munca; 
 - slab interes manifestat de agenţii economici locali pentru 

desfăşurarea  activităţii de instruire practica a elevilor; 
- insuficienţa  cadrului  legislativ  pentru  stimularea  şi  cointeresarea  

patronatului  în vederea realizării unui parteneriat eficient, favorabil 
şcolii; 

- lipsa de încredere a unor parteneri străini, în vederea colaborării în 



 

 

planul educaţional; 
 

T3. DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 
O1.  Reconsiderarea  marketingului  educaţional  în  vederea  creşterii  

fluxului  de  elevi  şi asigurării finalităţii educaţionale; 

O2. Reflectarea în oferta educaţională, a dinamicii sociale şi economice, 

pentru a face din şcoală o instituţie flexibilă la nevoia de formare a elevilor 

(şcoală profesională-liceu-şcoală postliceală şi de maiştri); 

O3. Creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale, în vederea 

dezvoltării abilităţilor sociale de viaţă ale elevilor. 
 

T4. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU 

COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN 
 
O1. Atragerea comunităţii locale,a  partenerilor  educaţionali,  în  realizarea  

optimă  a activităţilor; 

O2. Creşterea nivelului de participare a părinţilor la viaţa şcolii; 

O3. Dezvoltarea relaţiilor comunitare în ţară şi în spaţiul european: proiecte 

individuale şi multilaterale, parteneriate cu şcoli şi instituţii. 
 

T5. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-
MATERIALE 

 
O1.   Utilizarea   eficientă  a   resurselor  bugetare  (locale  şi   naţionale)  şi   

extrabugetare;valorificarea resurselor financiare pentru dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a şcolii; 

 

O2. Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare. 

 

Din  punct  de  vedere  legislativ  şi  organizatoric,  învăţământul  
preuniversitar  românesc  este reglementat prin următoarele documente: 
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 şi acte normative subsecvente; 
 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei 
nr.75/12.07.2005; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005,cu modificările 
ulterioare; 



 

 

 O.M.EN. nr.3548/15.04.2013 privind aprobarea calificarilor ce se pot 
obtine in urma certificarii,la absolvirea invatamantului professional cu durata de 2 
ani; 
 Hotărârile Guvernului   României   referitoare   la   organizarea şi  
funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 

 
 

I.CURRICULUM 

Obiectivele specifice acestui domeniu,conform planului managerial: 

•Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor 

pentru invatamantul profesional si tehnic, pe nivele de şcolarizare : Legea 1/2011 

,Ordinul nr. 4925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea 

R.O.F.U.I.P.,cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Nr.5635/ 

31.08.2012  privind structura anului şcolar 2012/2013; HG nr.1555/9.XII 2009 

privind completarea H.G. nr.844/2002 pentru aprobarea nomenclatoarelor 

calificărilor profesionale. 

•Aplicarea Planului Cadru de învăţământ OMECI nr.3410/2009 pentru clasa a IX-

XII a liceu teoretic,OMECI 3411/16.03.2009 pentru liceu clasa a IX-a pentru 

învăţământ de zi şi seral, ciclul inferior al liceului, filieră tehnologică,învăţământ 

de zi, OMECTS 3081/27.01.2010 pentru liceu clasa a X-a, ciclul inferior al 

liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, clasele a XI-a/a XII-a şi a 

XII-a /a XIII-a rută progresivă, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, 

cursuri de zi conform Planului de şcolarizare-OMECI nr.3412/16.03.2009. 

•Aplicarea programelor şcolare pentru domenile pregătirii de bază clasa a IX-a 

liceu -OMECI 4857/31.08.2009. 

•Aplicarea Ordinului MECI 5132/10.09.2009 anexa 1 privind activităţiile specifice 

funcţiei de diriginte. 

•Aplicarea Ordin 4799/31.08.2010 şi 5218/29.08.2011 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de Bacalaureat 2011. 

•Aplicarea S.P.P./ calificări şi nivele de învăţământ Ordin MECT 4706/29.08.2005 

şi 3171/30.01.2006. 

•Aplicarea OMECI 5025/31.08.2009 de desfăşurare a examenelor de certificare a 

competenţelor profesionale pentru nivelel 3. 

•Evaluarea  şi  Asigurarea  calitatii  in  educatie  –  Legea  87/2006;  OUG  

75/2005;  art.  44  R.O.F.U.I.P.;  Ordin  M.Ed.C.T 4889/09.08.2006 anexa 4 şi 

Ghidul comisiei partea a II-a din iunie 2007 anexa 5 model ARACIP.  

•Aplicarea standardelor pentru evaluarea şi acreditarea periodică a instituţiilor de 

învăţământ –ARACIP. 

•Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor  de 

performanţă/ unităţile de învăţare şi corigenţe din S.P.P- uri şi programe şcolare. 

•Monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 2012 . 



 

 

 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ  
 

Pornind de la: 

•  Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local 
•  Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii 
• Activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de 

formare profesională din regiune 
•  Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli 
•  Partenerii actuali şi cei potenţiali 

Colegiul GHEORGHE TATARESCU ROVINARI aplică politica educaţională a 

Ministerului privind învăţământul preuniversitar.  Pentru  aceasta  unitatea  

noastră  şcolară  şi-a  stabilit  obiectivele  în  concordanţă  cu priorităţile şi 

strategia MEN privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie 
Tinând cont de aceste deziderate, la baza activitatii în scoala noastra a stat 

 asigurarea calitatii si eficientizarea procesului instructiv-educativ. Un rol 
important l-a avut 
 colaborarea intre scoala si autoritatile locale, parinti, precum si cu ceilalţi factori 
responsabili. 
 Demersul didactic a avut ca scop crearea unor valori reale care sa inscrie Colegiul  
GHEORGHE TATARESCU ROVINARI  printre scolile cu rezultate bune la nivelul 
judeţului. 
 

ANALIZA SWOT  A COLEGIULUI GHEORGHE TATARESCU 

ROVINARI LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 
 

PPUUNNCCTTEE TTAARRII 
  Experienţa  în  domeniu,  dublată  de  rezultatele  obţinute,  asigură  

calitatea  procesului educativ din şcoală 
  Pregătirea profesională a cadrelor didactice este ridicată si 
recunoscută. 
  Cadre didactice cu experienta in pregatirea si calificarea fortei de 
munca. 
  Implicarea cadrelor didactice in elaborarea de materiale didactice 
auxiliare, articole s.a. 
  Interesul cadrelor didactice pentru continua perfecţionare şi 

implicarea acestora în noile curricule şi metode de învăţământ 

  Flexibilitate în stabilirea schemelor orare 
  Echipamente moderne în cabinetele de chimie, biologie, 

tehnologii . 

  Existenta a 3 laboratoare de informatica cu calculatoare conectate la 

internet. 
  Dotare relativ bună pentru specializările de profil 



 

 

  Bursa „Bani de liceu” motivează elevii pentru a-şi continua 
studiile; 

  Parteneriate cu agentii economici 
  Parteneriate cu Primaria, ONG –uri, universităţi. 
  Cooptarea profesorilor scolii ca metodisti, rezultat al experientei 
profesionale a acestora 
  Organizarea de cursuri de formare continua a profesorilor in 
colaborare cu C.C.D 
  Participarea profesorilor in calitate de cursanti la cursurile de 

formare la nivel local si national. 
  Poziţia şcolii este atractivă pentru elevi, având acces relativ uşor din 

toate zonele invecinate 
 


PPUUNNCCTTEE SSLLAABBEE 
  Recompensele  pentru  activităţi  de  excepţie  sunt  puţin  
stimulative,  şcoala  neavând resursele financiare disponibile necesare 
  Neimplicarea corespunzatoare a parintilor in educarea propriilor copii 
  Procentul mare de elevi cu note între 5-6.99 
  Numărul mare de absenţe nemotivate 
  Lipsa programelor de formare profesională a adulţilor acreditate 

 
OOPPOORRTTUUNNIITTĂĂŢŢII 

  Sustinerea unitatii scolare de catre Primaria Orasului Rovinari şi ISJ 
Gorj 
  Parteneriate cu Politia, Directia de Sanatate Publica s.a. 
  Interesul agenţilor economici pentru colaborare 
  Acces informaţional 

 
 
                     AMENINŢĂRI 

  Starea  economică  şi  socială  modestă  a  majorităţii  familiilor  
din  care  provin  elevii determină o slabă preocupare pentru progresul 
şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 

 Prejudecăţile familiilor privind oportunităţile reale de angajare a 
absolvenţilor, alegerea meseriei dupa criterii subiective şi / sau 
sentimentale 

  Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior sa 
abandoneze scoala pentru a se incadra si a sprijini material familia 

  Scaderea populatiei scolare 
 Interesul scazul al absolventilor de invatamant superior de a urma 

o cariera didactica in invatamantul preuniversitar 
     



 

 

                                                                  

1.Proiectare 

     Prin documentele de proiectare intocmite la nivelul unitatii scolare am realizat: 

-Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului national de invatamant si a 

celui teritorial cu cele specific unitatii de invatamant; 

-Elaborarea proiectului de curriculum al scolii privind aplicarea curriculumului 

national si dezvoltarea nationala/locala de curriculum; 

-Elaborarea proiectului activitatii extracurriculare (extra-clasa si extrascolara) si al 

concursurilor scolare. 

 

     In acest sens prin consiliul de curriculum s-a urmarit aplicarea planurilor cadru 

de invatamant si a programelor scolare conform ordinelor de ministru in vigoare,a 

fost elaborat si aprobat proiectul de curriculum in dezvoltare locala pe baza 

precizarilor PLAI si PRAI si a optiunilor elevilor si parintilor. 

 

2.Organizare 

     Au fost procurate documentele curriculare oficiale,a fost reorganizat Centrul de 

Documentare si Informare si dotat corespunzator cerintelor.Organizarea 

activitatilor extracurriculare si a concursurilor scolare a fost mereu in preocuparea 

mea,asigurand in acest sens baza logistica necesara.Pentru desfasurarea in bune 

conditii a acestor activitati am asigurat aparatura necesara (mijloace audio si 

video).La nivelul CDI exista in format fizic dar si electronic toate metodologiile de 

organizare a activitatilor extracurriculare si a concursurilor scolare.Aceste 

documente au fost prelucrate pe comisii metodice si a fost respectat graficul de 

desfasurare a acestora. 

 

3.Conducere operationala 

     Documentele curriculare aprobate la nivel national au fost aplicate intocmai si 

au stat la baza realizarii schemelor orare,a incadrarii cu personal didactic ,didactic 

auxiliar si nedidactic. Orarul scolii a fost intocmit conform cerintelor si a fost 

functional din prima zi de scoala.Programul de lucru al scolii s-a desfasurat in doua 

schimburi,cu durata orei de curs de 50’ si paza de 10’.Au fost elaborate proceduri 

operationale privind managementul timpului pentru compartimentele unitatii.Prin 

planul managerial conceput pentru anul scolar 2012-2013 si aprobat in Consiliul de 

administratie al scolii ne-am propus autorizarea ARACIP a unor niveluri de 

invatamant si specializari noi in conformitate cu cerintele pietei fortei de munca.In 

acest sens am realizat Proiectul de Dezvoltare Institutionala (PDI) pentru perioada 

2013-2017. 

     S-a stabilit proiectul planului de şcolarizare pentru clasa a IX-a, în anul şcolar 

2013-2014 pe baza informaţiilor primite de la şcolile generale din zona privind 



 

 

numărul elevilor claselor a VIII-a,in concordanta cu metodologia privind stabilirea 

cifrei de şcolarizare; 

     S-a întocmit si depus la ARACIP documentaţia pentru autorizare provizorie 

pentru: 

- Nivel de învăţământ liceal : 

-filiera tehnologică,profilul tehnic ,domeniul electric,calificare 

profesională:Tehnician  energetician ; 

- filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul electronică automatizări, calificare 

profesională : Tehnician de telecomunicaţii. 

- Nivel de învăţământ  postliceal( şcoală postliceală şi şcoală maiştri): 

- domeniul mecanică , calificare profesională : Tehnician  operator maşini cu 

comandă numerică; 

- domeniul protecţia mediului , calificare profesională :Tehnician laborant pentru 

protecţia calităţii mediului; 

- domeniul electric, calificare profesională : Maistru electromecanic aparate de 

măsură şi automatizări. 

     Am supervizat desfasurarea activitatilor extrascolare si a concursurilor 

scolare,la unele dintre ele am participat in mod direct. 

 

4.Control-evaluare 

     In conformitate cu indicatorii de performanta din PDI am facut o evaluare 

pertinenta a ofertei educationale si a performantelor educationale ale elevilor si am 

reusit introducerea unor noi calificari profesionale in conformitate cu cerintele 

pietei fortei de munca. 

La diversele intalniri,chiar si in cadrul proiectelor in care suntem parteneri am 

facut propuneri pentru modificarea legislatiei in domeniul invatamantului si in 

special a curriculumului in dezvoltare regionala si locala,propuneri care au la baza 

rata de reusita a absolventilor IPT.Simularea examenului de bacalaureat precum si 

examenul in sine au fost pregatite corespunzator cerintelor metodologiilor in 

vigoare.Au fost asigurate materialele necesare,dotarea corespunzatoare a salilor de 

examen,baza de date,etc.In relatia cu comunitatea locala,ISJ Gorj si MEN nu au 

fost semnalate intarzieri in ceea ce priveste intocmirea si raportarea diverselor 

documente solicitate.In conformitate cu legislatia in vigoare a fost elaborate o 

procedura operationala privind arhivarea documentelor scolare oficiale.Persoana 

responsabila, desemnata prin decizie, este d.na Cioata Elena,secretar sef al unitatii. 

 

5.Motivarea 

     In activitatea didactica atat pe TC cat si pe CDS/CDL s-a tinut seama de 

experienta elevilor in diverse domenii de activitate,de parteneriatele educationale 

cu diverse institutii si in special cu primaria si Consiliul Local Rovinari.Au fost 



 

 

promovate diverse metote de stimulare (excursii,schimburi de 

experienta,concursuri cu premii,etc) 

 

 

6.Implicare/participare 

     S-au aplicat chestionare tuturor elevilor aflaţi la finalul claselor a XII-a si a 

XIII-a,in cadrul proiectului”Caravana Carierei” cu privire la traseul profesional pe 

care intenţionează să se înscrie şi s-au centralizat rezultatele acestora. 

S-au obţinut de la AJOFM informaţiile solicitate referitoare la cererea de calificări 

de pe piaţa forţei de muncă,au fost analizate si corelate cu precizările PLAI si 

PRAI. 

Cadrele didactice din scoala au facut propuneri de programe pentru dezvoltarea 

curriculumului in dezvoltare locala,comunicate elevilor,analizate si promovate 

conform actelor normative in vigoare.Programele intocmite si aprobate la nivel 

local au fost aprobate de ISJ Gorj si aplicate la clasa. 

 

7.Formare/dezvoltare profesionala si personala 

     In calitatea de coordonator al Consiliului pentru curriculum am avut o 

comunicare continua si aplicata cu toate cadrele didactice si in special cu 

responsabilii ariilor curriculare pentru aplicarea corecta a curriculumului 

national,pentru conceperea ,aprobarea si aplicarea curriculumului in dezvoltare 

locala.Cadrele didactice tinere au fost sprijinite in activitatea de dezvoltare 

profesionala atat la nivelul scolii cat si la nivelul ISJ Gorj.Am participat la cursul 

de formare “Curriculum si dezvoltare profesionala” in anul 27urrent,dar si la alte 

cursuri de formare ce vizeaza dezvoltarea profesionala continua.Colaborez cu 

diverse institutii care au ca obiect de activitate formarea profesionala continua,atat 

in calitate de formabil cat si de formator. 

 

8.Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor 

     La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii:  

  1. Comisia petru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei; 

  2. Consiliul pentru curriculum; 

  3. Comisia de alcătuire a orarului; 

  4. Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică şi formare continuă; 

  5. Comisia de salarizare şi de acordare a burselor; 

  6. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; 

  7. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor şi pentru situaţii de 

urgenţă; 

  8. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală; 

  9. Comisia pentru organizarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare; 



 

 

10. Comisia pentru elaborarea,diversificarea şi promovarea ofertei educaţionale şi 

de admitere; 

11. Comisia pentru proiecte şi programe europene; 

12. Comisia sportului şcolar; 

13. Comisia de selectare a documentelor şi arhivă; 

14. Comisia de disciplină,frecvenţă şi notare ritmică; 

15. Comisia de verificare a documentelor şcolare şi a actelor de studii; 

16. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală; 

17. Comisia de dezvoltare a parteneriatelor şi voluntariat; 

18. Comisia pentru organizarea examenelor; 

19. Comisia de elaborareactualizare a PAS,PDI,ROI; 

20. Comisia de mobilitate a personalului didactic; 

21.Comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare săvârşite de 

o persoană,angajat al unităţii; 

22. Comisia de achiziţii publice şi selecţie de oferte; 

23. Comisia de recepţie; 

24. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului; 

25. Comisia de casare. 

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au 

fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.  

     Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a 

desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, 

s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele,s-au întocmit planificarile în 

concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare 

s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor 

efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii 

disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate 

particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine 

conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

     Una dintre procupările permanente ale mele precum şi a profesorilor diriginti a 

constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia 

bacalaureatului, mişcarea personalului didactic, Legea calităţii în educaţie, s.a. ) 

atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.  

Din punct de vedere al inspecţiei şcolare au fost realizate 5 inspectii curente pentru 

înscrierea la gradul didactic,doua inspectii speciale pentru acordarea gradului 

I.Activitatea de inspectie şcolară a fost completată cu asistenţe la ore 28ffectuate, 

cu precadere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii şi sprijinirii 

dezvoltării profesionale.In ceea ce priveste proiectele educationale s-au constituit 

echipe de lucru.Suntem parteneri in doua proiecte  educationale. 

 



 

 

9.Negocierea/rezolvarea conflictelor 

     Nu au existat conflicte interpersonale sau intergrupuri care sa impuna utilizarea 

unei strategii specifice.Incadrarile pe discipline si module au fost facute corect.In 

actul didactic s-a aplicat caracterul interdisciplinar si invatarea centrata pe elev. 

 

 

III: RESURSE UMANE 

 

1.Proiectare 

     Aspecte urmărite: 

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor 

didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor 

individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei 

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  

didactice; 

•  Realizarea evaluării personalului. 

La inceputul anului scolar a fost stabilita,prin decizia directorului,persoana 

responsabila cu activitatea de perfectionare-d.na prof.Tipa Ioana, care a intocmit 

un plan managerial de dezvoltare a resurselor umane,in functie de cerinte. 

 
Nr. 

crt. 

Denumire curs Tip curs Persoana/compartiment 

(grup ţintǎ) 

Obs. 

1 Managementul 

instituţional 

perfecţionare Directori,director adjunct, 

membrii CA 

 

2 Cadru tehnic cu 

atributii PSI 

perfecţionare responsabil Comisie 

PSI(SU) 

 

3 Utilizarea calculatoru-

lui-Office-nivel mediu 

perfecţionare cadre didactice  

4 Curs formator perfecţionare responsabil Comisie 

Perfecţionare 

 

5 Didactica specialitǎţii perfecţionare profesori  

6 Educaţia pentru 

sǎnatate şi securitate 

perfecţionare membrii comisia SSM  

7 Mediator şcolar perfecţionare membrii comisia de  



 

 

disciplinǎ 

8 Dezvoltarea inteli-

genţei sociale la elevi 

perfecţionare profesori diriginţi  

Proiecte europene,cadre 

didactice interesate 

 

9 Manager de proiect  perfecţionare Director,director adjunct, 

responsabil Comisia de 

Proiecte europene,cadre 

didactice interesate 

 

 

Pentru realizarea acestui plan au fost prevazute resurse financiare (ex.prof.Florea 

Florin a participat la un curs de gestionare a desurilor) . 

A fost prelucrata metodologia formarii profesionale continue a cadrelor didactice, 

precum si metodologia de mobilitate a personalului didactic.Toate situatiile aparute 

au fost realizate favorabil pentru personalul didactic si nedidactic al unitatii. 

 

2.Organizare 

Au fost respectate procedurile de ocupare a posturilor si catedrelor didactice 

vacante la inceputul anului scolar sau aparute pe parcursul anului scolar.Situatia 

statistica a incadrarii cu personal arata astfel: 
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53 50,12 44 39 53/100% 

Concurs 

titularizare– 39 

Detaşare  -   1 

Suplinire  -  13 

 

     



 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 
didactic 

Cu 
doctorat 

gradu
l I 

gradul II cu 
definitivat 

fără 
definitivat 

Necalificat 

1 24 20 4 4 - 

  

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime Debu-

tant 

3-5ani 6-10 

ani 

11- 

15ani 

16-

20ani 

21-

25ani 

26-

30ani 

Peste 

30 

-în 

învăţământ 

6 4 12 6 6 5 2 12 

- în unitate 8 8 10 8 6 6 3 4 

 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Categorie de 

personal 
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Secretar 3 3 3  DA  

Administrato

r financiar 

2 2 2  DA  

Bibliotecar/d

ocumentarist 

1 1 1  DA  

Laborant 1 1 1  DA  

Informatician 1 1 1  DA  



 

 

    
 

PERSONALUL NEDIDACTIC  

Categorie 

de 

personal 

Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr  

de 

persoane 

calificate 

Număr 

de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

              Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

La nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

Îngrijitor 6 6 6  DA  

Paznic 2 2 2  DA  

Fochist 1 1 1  DA  

Muncitor 

calificat 

1 1 1  DA  

 

 

Activitatea de orientare scolara si profesionala este mereu in atentia mea.Este 

remarcabil faptul ca am reusit sa formam o clasa de invatamant profesional cu 

durata de 2 ani,o clasa a XII a de invatamant seral si ca mentinem o legatura 

permanenta cu unitatile scolare de nivel gimnazial din zona.Am organizat 

corespunzator metodologiei admiterea in clasa a IX a liceu si in clasa a X a 

invatamant profesional. 

     Unitatea noastra dispune de un cabinet medical incadrat cu un medic si doua 

asistente medicale.Asigurarea conditiilor de Securutate si Sanatate a Muncii se 

realizeaza in conformitate cu Legea nr.319/2006 si HG 1425/2006.Activitatea este 

coordonata de d.l prof.Florea Florin si d.na Chiru Adina. 

 

3.Conducere operationala 

    Transferul elevilor in cadrul unitatii scolare dar si intre unitati scolare este 

inevitabil.Activitatea s-a desfasurat in conformitate cu  Regulamentul de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005,cu 

modificarile si completarile ulterioare (OMECTS 6152/2012) si cu ROI. 

http://legestart.ro/Regulamentul-2005-de-organizare-functionare-unitatilor-invatamant-preuniversitar-(MTYwNDA1).htm#art1000000
http://legestart.ro/Ordinul-4925-2005-aprobarea-Regulamentului-organizare-functionare-unitatilor-invatamant-preuniversitar-(MTYwNDA0).htm#art1000000


 

 

Contractele de munca ale personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic sunt 

intocmite conform cerintelor legale. 

Activitatea de consilere la clasa este asigurata de cate un profesor diriginte pentru 

fiecare clasa de elevi.La nivelul unitatii scolare exista un cabinet de consiliere 

psihopedagogica si unul de logopedie , ambele incadrate cu personal de specialitate 

ce se afla in subordinea CJRAE Gorj. 

La inceputul anului scolar au fost actualizate fisele de post pentru tot personalul 

din subordine.La nivelul scolii sunt realizate proceduri de rezolvare a contestatiilor 

(prin CEAC) si de pensionare. 

 

4.Control-evaluare  

Evaluarea periodica a personalului didactic si didactic auxiliar a fost realizata 

conform Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic 

auxiliar – OMECTS 6143 / 2011 modificata si copletata prin ordinul Nr.4613 din 

28.06.2012.Toate cadrele didactice si didactice auxiliare au obtinut calificativul 

“Foarte bine”.Toate documentele de raportare cu caracter curent si special au fost 

intocmite corect,la timp si transmise in formatul solicitat de autoritatile 

locale,judetene sau nationale. 

Documentele oficiale privind personalul Colegiului Gheorghe Tatarescu Rovinari 

sunt arhivate si pastrate in siguranta conform cerintelor legale. 

5.Motivare 

Normele didactice au fost constituite conform legislatiei in vigoare.Orarul si 

programul scolii a fost discutat in Consiliul profesoral si aprobat in Consiliul de 

Administratie al scolii.Cadrele didactice sunt incurajate si sprijinite pentru a 

participa la programe de formare profesionala in limita fondurilor disponibile si 

pentru a participa la concursul de obtinere a gradatiei de merit. 

6.Implicare/participare 

La începutul anului şcolar, prin decizii interne s-au numit secretarii Consiliului 

Profesoral şi Consiliului de Administraţie, responsabilii comisiilor metodice, s-au 

constituit comisiile pe diverse probleme. Responsabilităţile privind coordonarea 

activităţilor pe care le presupune activitatea în şcoală s-au repartizat prin delegarea 

membrilor CA şi  a  şefilor  de  comisii.  Prin  sistemul  de  delegare  a  sarcinilor  

s-a  realizat monitorizarea activităţii tuturor compartimen-telor. 

Şedinţele Consiliului Profesoral şi cele ale Consiliului de Administraţie s-au ţinut 

conform planificării,in baza convocatoarelor de şedinţă. 

În  cursul  semestrului  I  s-a  finalizat  acţiunea  de  inventariere  a  bunurilor  de 

patrimoniu de către Comisia de inventariere 

S-a monitorizat: 

- elaborarea  planurilor  manageriale  ale  comisiilor  metodice  şi  comisiilor  pe 

probleme, 

http://scoalaprahovei.ro/wp-content/uploads/2013/02/evaluarea-cadrelor.pdf
http://scoalaprahovei.ro/wp-content/uploads/2013/02/evaluarea-cadrelor.pdf


 

 

- elaborarea planificărilor pentru activităţile extracurriculare şi a concursurilor 

şcolare, 

- elaborarea graficului de desfăşurare a pregătirii suplimentare pentru examenul de 

Bacalaureat, 

- elaborarea strategiei pentru popularizarea imaginii şcolii în comunitate.  

- predarea documentelor de planificare calendaristică, 

- întocmirea orarului, 

- completarea  documentelor  oficiale (cataloage,  registre  matricole,  condici  de 

prezenţă), 

- repartizarea elevilor pe clase şi a diriginţilor pe clase. 

S-a asigurat controlul calităţii procesului instructiv-educativ acesta realizându-se 

prin efectuarea de asistenţe la ore. 

În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că majoritatea cadrelor didactice se 

pregăteşte pentru lecţii fiind preocupate de atingerea standardelor educaţionale şi 

asigurarea progresului şcolar. Însă nu trebuie omis faptul că realizarea unor ore de 

curs atractive şi bine documentate ştiinţific trebuie să fie principala noastră 

preocupare pentru menţinerea elevilor în şcoală. 

-  Control  tematic  efectuat  de  insp.  Prof.  Zaharia Claudia  în  data  de 

21.09.2012,18.10.2012  04.12.2012,etc a vizat următoarele probleme:modul în care 

unităţile şcolare au pregătit începutul anului şcolar, încadrarea cu personal didactic, 

modul în care este asigurată siguranţa elevilor şi a personalului în incinta şi în 

vecinătatea şcolii, verificarea organizării şi desfăşurării alegerilor Consiliului 

Şcolar al Elevilor,calitatea proiectării didactice,orarul şi programul de funcţionare 

a unităţii şcolare, funcţionarea programului AEL,respectarea programelor şcolare 

şi parcurgerea ritmică a materiei,nivelul ştiinţific şi metodic al activităţii de 

predare-învăţare-evaluare, pregătirea scolii pentru sezonul rece s.a. 

 S-a lansat site-ul şcolii într-o formă care să permită upload-area, în vederea 

consultării tuturor documentelor de proiectare a activităţii comisiilor metodice şi a 

celorlalte comisii de lucru din şcoală; 

-S-au afişat în cancelarie organigramele, programarea instruirii practice curente şi 

comasate,programarea asistenţelor la ore, convocatoarele şi ordinea de zi a 

şedinţelor consiliilor profesorale şi de administraţie; 

-S-a prelucrat metodologia de desfăşurare a examenului de bacalaureat la toate 

clasele aflate în ultimul an de liceu şi s-a solicitat ca dovadă procesul verbal; 

-S-au popularizat la loc vizibil extrase din metodologia de desfăşurare a 

examenului de bacalaureat, a celui de certificare a competenţelor profesionale şi 

din regulamentul de ordine interioară; 

- Metodologiile de interes general si Regulamentul de Ordine Interioara au fost 

depuse la CDI; 

- In cancelarie a fost instalat un calculator cu legătura la internet. 



 

 

S-au avizat de către responsabilii comisiilor metodice planificările conţinuturilor la 

toate disciplinele; 

-S-au  elaborat  planuri  de  activitate  la  nivelul  fiecărei  comisii  metodice,  

stabilindu-se obiective, activităţi pentru atingerea obiectivelor, grafice ale 

întâlnirilor membrilor comisiei în care s-au planificat lecţii demonstrative, referate 

şi informări ştiinţifice; 

-S-au încheiat contracte de parteneriat cu agenţi economici în vederea desfăşurării 

instruirii practice pentru a facilita trecerea de la şcoală la locul de muncă; 

-S-au solicitat, întocmit şi demarat programe de pregătire suplimentară cu elevii în 

vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi de certificare a competenţelor; 

-S-a verificat lunar ritmicitatea notării avându-se în vedere caracterul stimulativ al 

evaluării nivelului de pregătire al elevilor. 

 

7.Formarea/dezvoltarea profesionala a personalului din subordine 

Am urmarit in intreaga activitate urmatoarele aspecte definitorii pentru realizarea 

unui proces instructiv-educativ de calitate: 

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor 

didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor 

individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei 

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  

didactice; 

•  Realizarea evaluării personalului conform cerintelor metodologiei in vigoare; 

 

8.Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor 

Intreaga activitate a comisiilor metodice a fost analizata periodic,in functie de 

problemele aparute,s-a insistat pe comunicarea activa,eficienta,pe diseminarea 

informatiilor primite la sedintele cu directorii si in diverse situatii,etc. 

 

9.Negocierea/rezolvarea conflictelor 

Micile conflicte intre elevi,cadre didactice si nedidactice,parinti,etc au fost 

rezolvate prompt si efficient prin comunicare permanenta si negociere in functie de 

situatie. 

 

 

 

 

 



 

 

IV.RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 

 

1.Proiectare 

     La sfarsitul anului calendaristic 2012 a fost intocmit proiectul de buget si 

proiectul planului de achizitii si dotare pentru anul calendaristic 2013.In luna 

decembrie aceste documente au fost analizate in Consiliul Profesoral,aprobate in 

Consiliul de Administratie si inaintat Consiliului Local Rovinari pentru analiza si 

aprobare.In ceea ce priveste sursele extrabugetare de finantare am prognozat 

venituri din inchirieri spatii in fostul camin al unitatii,din proiecte cu finantare 

europeana si din sponsorizari. 

     In planul de urbanism al Consiliului Local Rovinari ,la solicitarea noastra,este 

cuprinsa si actiunea de reorganizare a curtii interioare a unitatii,activitate in curs  

de proiectare,precum si amenajarea a trei Sali de clasa in cladirea atelierelor 

scolare pentru care am facut demersurile necesare. 

 

2.Organizare 

     Bugetul aprobat a fost repartizat pe capitole si articole bugetare conform Anexei 

7b-Contul de executie al institutiilor publice-Cheltuieli cod 21 .Executia bugetara 

la data de 30.06.2013 arata o incadrare coracta in cheltuieli,respectarea legislatiei 

in vigoare si eliminarea arieratelor. 

Fondurile extrabugetare au fost distribuite pe prioritati,in sedintele lunare ale 

Consiliului de Administratie.Mijloacele fixe si obiectele de inventor existente si 

procurate au fost repartizate conform planificarilor curente pe compartimente si 

domenii de activitate. 

 

3.Conducere operationala 

     Executia bugetara este realizata conform planificarii initiale.Planul de achizitii 

si dotare se desfasoara etapizat,sub coordonarea compartimentului de specialitate 

din Consiliul Local Rovinari.Pentru alocarea burselor,a alocatiilor si pentru 

decontarea cheluielilor de transport ale elevilor au fost intocmite si transmise la 

timp toate documentele necesare.La capitolul “decontare contravaloare abonament 

elevi” sunt inregistrate restante care nu depind de managementul institutional. 

Fondurile extrabugetare au fost distribuite pe prioritati,in sedintele lunare ale 

Consiliului de Administratie.Au fost realizate lucrari de intretinere si reparatie 

curenta la instalatia de incalzire,de iluminat,alimentare cu apa,canalizare si gaze  

pentru a mentine in stare de functionare aceste instalatii,incadrarea in consumurile 

proiectate si eliminarii avariilor si accidentelor.Au fost alocate fondurile necesare 

acestor activitati. 

 

 



 

 

4.Control-evaluare 

     Exercitiul financiar pentru anul 2012 a fost incheiat cu incadrarea in fondurile 

repartizate conform legislatiei in vigoare.Pentru anul 2013 avem incheiat si predat 

contul de executie la data de 30.09.2013.Planul de achizitii si de dotare se 

deruleaza cu incadrarea in termenele stabilite la inceputul anului calendaristic 

2013.Documentele si rapoartele tematice curente si speciale, precum si 

documentele de management financiar cerute de ISJ,MEN si autoritatile locale au 

fost intocmite si transmise la timp.Pentru arhivarea documentelor de la 

compartimentul financiar- contabil a fost elaborata o procedura operationala in 

conformitate cu OMFP nr.946/ 2005,persoana responsabila fiind d.na ec.Putoi 

Viorica-contabil sef al unitatii. 

 

5.Motivare 

     Pentru diverse activitati cu caracter temporar,in conditiile legii,am pus la 

dispozitie diverse spatii obtinand in acest fel surse alternative de 

finantare(cazare,Sali de activitati,etc). 

 

6.Implicare/participare 

     Elaborarea executiei bugetare a fost facuta cu consultarea tuturor factorilor 

implicate, asigurand transparenta totala.In acest sens au fost solicitate situatii 

statistice cu necesarul (planuri) pe fiecare compartiment precum si prognoza pe 

termen mediu. 

 

7.Formare/dezvoltare profesionala si personala 

     Doamna contabil sef Putoi Viorica este membra a corpului de experti contabili 

autorizati si participa la toate activitatile de formare specifice profesiei.La nivelul 

compartimentului financiar si administrativ exista un plan de formare si sunt 

alocate fonduri in acest sens. 

 
Nr. 

crt. 

Denumire curs Tip curs Persoana/compartiment 

(grup ţintǎ) 

Observatii 

1 Achiziţii 

publice 

perfecţionare contabil şef  

2 Inspector 

referent resurse 

umane 

perfecţionare secretariat  

3 Gestionarea 

deseurilor 

perfecţionare Administrator 

Prof.Florea Florin 

 



 

 

 

 

8.Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor 

     Activitatea compartimentului financiar si administrativ este una de echipa prin 

natura activitatilor desfasurate.Nu au fost semnalate disfunctii ceea ce inseamna ca 

spiritul de echipa functioneaza bine. 

 

 

9.Negocierea/rezolvarea conflictelor 

     Prin colaborare si comunicare continua si eficienta am reusit o distributie 

bugetara eficienta,orientata pe prioritatile scolii.Contractele de sponsorizare si 

conditiile negociate pentru obtinerea de fonduri extrabugetare se incadreaza in 

limita normalului,tinand seama si de specificul zonei. 

 

 

V.DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 

 

1.Proiectare 

     Pentru a identifica nevoile de formare profesionala ale comunitatii locale am 

procedat la chestionarea populatiei active,la analizarea doleantelor in conformitate 

cu Nomenclatorul Calificarilor (NC),cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania 

(COR),in concordanta cu precizarile PLAI si PRAI.Pe cale de consecinta am 

intreprins demersurile necesare pentru autorizarea provizorie a urmatoarelor 

niveluri si calificari profesionale: 

- Nivel de învăţământ liceal : 

-filiera tehnologică, profilul tehnic,domeniul electric,calificare 

profesională:Tehnician  energetician ; 

- filiera tehnologică, profilul tehnic,domeniul electronică automatizări,calificare 

profesională : Tehnician de telecomunicaţii. 

- Nivel de învăţământ  postliceal( şcoală postliceală şi şcoală maiştri): 

- domeniul mecanică , calificare profesională : Tehnician  operator maşini cu 

comandă numerică; 

- domeniul protecţia mediului,calificare profesională:Tehnician laborant pentru 

protecţia calităţii mediului; 

- domeniul electric,calificare profesională:Maistru electromecanic aparate de 

măsură şi automa-tizări. 

Mentionez faptul ca dupa 7 ani de intrerupere revenim la forma de invatamant 

postliceal si de maistri. 



 

 

In acest sens a fost intocmit impreuna cu reprezentantii comunitatii locale Planul 

de dezvoltare a Colegiului Gheorghe Tatarescu Rovinari pentru perioada 2013-

2017 si planurile operationale. 

In calitatea de metodist la compartimentul “Discipline Tehnice” si membru al 

“Consiliului director” al ISJ Gorj am avut o prezenta activa in ceea ce priveste 

planul anual de inspectii,tematica,etc.Activitatea de informare ce vizeaza 

problematica scolii si alte activitati conexe a fost evidentiata prin intalniri diverse 

cu reprezentanti ai agentilor economici,ai comunitatii locale,prin emisiuni radio si 

TV,prin aparitii in presa locala,etc. 

 

2.Organizare 

     Colaborarea cu autoritatile locale a fost una de exceptie,punctata in diversele 

interventii ale mele in presa locala,la diversele intalniri,concretizata in alocarea 

fondurilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii necesare 

bunei 39perational a unitatii.In aceeasi nota se situeaza si colaborarea cu agentii 

economici din zona,in special in ceea ce priveste incheierea contractelor pentru 

pregatirea practica a elevilor. 

 

3.Conducere operationala 

In acest sens au fost aplicate programele nationale de reforma,in stransa legatura cu 

autoritatile locale,agentii economici,biserica,politia,jandarmeria romana,etc in 

vederea cresterii adecvarii ofertei educationale a scolii pentru realizarea proiectelor 

si programelor proprii. 

 

PARTENERIATE SI PROGRAME  

 

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de 

programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

Nr.crt. Data Unităţi partenere 

1. 11.10.2012 Poliţia Oraşului Rovinari 

2. 29.10.2012 Inspectoratul de jandarmi Judeţean Gorj 

3. 19.11.2012 LPS “Banatul” Timişoara 

4. 26.10.2012 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 

5.  Acord de parteneriat Universitatea din Petroşani 

6. 29.10.2012 Radio Omega Tg-Jiu 

7. 01.11.2012 Primăria Oraşului Rovinari şi ISJ Gorj 



 

 

8. 3.12.2012 CL Rovinari-Casa de Cultură şi Biblioteca 

9. 03.12.2012 Agenţia pentru Protecţia mediului 

10. 12.11.2012 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

11. 24.09.2012 IPJ Gorj-Poliţia Oraş Rovinari 

12. 20.09.2012 EMC Roşia-Peşteana 

13. 20.09.2012 EMC Rovinari 

14. 20.09.2012 SC UMR SA Rovinari 

 

 

4.Control-evaluare 

     Am participat la diverse activitati de inspectie curenta sau speciala derulate sub 

coordonarea ISJ Gorj,pe baza criteriilor elaborate anterior.Am coordonat Comisia 

de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei din scoala,am intocmit si transmis la 

timp toate documentele solicitate ,in conformitate cu instrumentele  de 

monitorizare si evaluare.Am intocmit rapoarte semestriale si anuale de analiza pe 

care le-am supus dezbaterii in Consiliul Profesoral al unitatii si aprobarii 

Consiliului de Administratie. 

5.Motivare 

     Programele si activitatile comunitare (pe proiecte sau organizate conform 

graficului de activitati) au fost organizate si desfasurate in conditii optime:spatii 

corespunzatoare,aparatura specifica etc. 

 

6.Implicare/participare 

     Colaborarea cu reprezentantii sindicatului a fost una continua si eficienta.La 

fiecare sedinta a Consiliului de Administratie a fost invitat si liderul de sindicat-

prof.Tilvescu Cristian-a carui parere fata de deciziile luate, a fost consemnata in 

procesul verbal al sedintei.Din partea comunitatii locale ,in Consiliul de 

Administratie,sunt doi reprezentanti:d.nul Tanase Gigi si d.na Chiru Adina care au 

avut o prezenta activa la sedintele Consiliului de Administratie,dar si la alte 

intalniri.Sedintele cu parintii ,pe clase si la nivel de scoala,s-au desfasurat in mod 

regulat,au fost prezentate problemele de interes general dar si specifice.La 

intalnirile curente sau ori de cate ori a fost nevoie am invitat reprezentanti ai 

comunitatii locale,oameni de afaceri,reprezentanti ai bisericii,ai Casei de Cultura a 

orasului Rovinari,ai Spitalului Orasenesc Rovinari,ai politiei si jandarmeriei,etc in 

care au fost prezentate si analizate problemele scolii,oferta 

educationala,propunerile de CDL/CDS etc. 

 

7.Formare/dezvoltare profesionala si personala 

     Cadrele didactice sunt preocupate de dezvoltarea profesionala proprie in scopul 

adaptarii pregatirii profesionale la noile cerinte ale programelor scolare,ale noului 



 

 

curriculum.In acest sens cinci cadre didactice tehnice din domeniul mecanica au 

finalizat cursurile de conversie profesionala in domeniul electronica si 

automatizari,reusind in acest fel o flexibilitate ocupationala mai mare.Alte cadre 

didactice participa frecvent la cursuri prin Casa Corpului Didactic Gorj si la 

diverse universitati pentru perfectionarea pregatirii profesionale proprii. 

 

 

8.Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor 

     In acest an scolar in cadrul proiectului bilateral Regio “Combaterea abandonului 

scolar” a avut loc,in luna aprilie,o mobilitate in Turcia la care au participat trei 

cadre didactice ale unitatii noastre,membre ale ecipei de proiect.Alte cadre 

didactice sunt implicate in echipele de proiect “Cezar” , “Stagii de practica si 

consiliere vocationala pentru elevi,in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe 

piata muncii”,  sau “SĂPTĂMÂNA PAŞII FPI”. La nivel local sunt constituite 

echipe care participa la diverse proiecte pe teme ecologice sau de alta natura. 

 

9.Negociere/rezolvarea conflictelor 

     Avem o foarte buna legatura cu comunitatea locala,lucru care a permis 

obtinerea de fonduri si a altor mijloace de sprijin pentru unitatea scolara.Nu au 

existat conflicte si printr-o buna colaborare am reusit sa incheiem un an scolar 

destul de bun pentru scoala si comunitatea locala si sa proiectam actiunile de 

pregatire a noului an scolar 2013-2014. 

 

Partea 4 CONSULTAREA,MONITORIZAREA SI REVIZUIREA 
 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS 
prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
 includerea   de  acţiuni  specifice   în  planurile   de  activitate   ale  

Consiliului   de Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale 
catedrelor; 

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

 revizuire periodică şi corecţii. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programul activităţii de  diseminare, monitorizare şi evaluare 
 

 

Tipul activităţii Responsabilitate
a 
diseminării 

/ 

monitoriză

rii/ 

evaluării 

Frecvenţa 
diseminării

/ 

monitoriză

rii/ 

evaluării 

Datele 
întâlnirilor 

de analiză 

Diseminare PAS prin: 
Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la 

catedre Întâlniri cu 

Consiliul elevilor Întâlniri 

cu părinţii 

membrii CA Octombrie 
2013 

Noiembrie 
2013 
Noiembrie 

2013 

Decembrie 
2013 

Intocmirea seturilor de date care 
să sprijine monitorizarea ţintelor 

Fârţă Dumitru lunar decembrie 
2013, 

martie 2014 

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 

individuale 

Pătrulescu Corina trimestrial decembrie 
aprilie 

Comunicarea acţiunilor corective 
în lumina rezultatelor obţinute 

Pătrulescu Corina trimestrial decembrie 
aprilie 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

Fârţă Dumitru anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare,  a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului asupra 
comunităţii 

Consiliul de 
administraţie al 

şcolii 

anual Septembrie 

Prezentarea generală a 
progresului realizat în atingerea 
ţintelor 

Fârţă Dumitru anual Iunie 

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. 

Consiliul de 
administraţie 

anual Iunie 

 

 

 

 


