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PARTEA 1 – CONTEXTUL 

1.1. Viziunea şcolii 

Motto: ”INFORMEAZĂ-TE CA SĂ FII PUTERNIC!” 
Educarea tinerilor în spiritul valorilor morale şi al cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru 

a fi cetăţeni ai unei Europe unite. 

1.2. Misiunea şcolii 

”Fi competitiv!” 
În contextul societăţii actuale, aflată în continuă schimbare, învăţământul românesc trebuie să adopte o 

nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. 

Răspunzând cerinţelor sociale, şcoala noastră şi-a orientat întregul ei potenţial asupra tinerilor din 

judeţul Argeş şi din alte judeţe limitrofe, oferind servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând 

dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei. 

 

Serviciile oferite de şcoală au la bază: 

 calitatea, 

 performanţa, 

 promovarea valorilor europene,  

 egalitatea şanselor 

pentru toţi factorii direct implicaţi şi deschiderea acestora spre învăţarea incluzivă şi pe tot parcursul vieţii. 

1.3. Profilul şcolii 

Colegiul Tehnic „ARMAND CĂLINESCU” este situat în centrul Municipiului Piteşti şi oferă servicii 

educaţionale pentru tinerii din zona Piteşti şi din judeţul Argeş. 

Şcoala a luat fiinţă în 1882 – anul care constituie începutul învăţământului de meserii din Argeş. 

Şcoala de meserii înfiinţată în 1882 a început cu 15 elevi, într-o clădire insalubră. Timp de mai bine de 40 de 

ani şcoala a funcţionat în mai multe localuri închiriate pe strada Teiuleanu, nr. 52, I. C. Brătianu, nr. 56 etc., 

dar care niciodată nu au corespuns nevoilor ei.  

 În martie 1925 începe construcţia unui local nou pe terenul din strada Brătianu, nr. 62, teren lăsat prin 

testament judeţului Argeş de către Andrei Borănescu. Prefectura judeţului Argeş donează şcolii acest teren 

prin actul de donaţie nr 58 din 6 februarie 1925, iar Primăria Comunei Urbane Piteşti donează o altă bucată de 

teren alăturată, prin actul de donaţie nr 743 din 14 decembrie 1925. 

 În anii 1926-1930, Primăria Piteşti donează încă două bucăţi de teren alăturate celui donat anterior. 

Astfel şcoala devine proprietara a 7000 mp de teren situat în centrul oraşului.  

 Fundaţia corpului principal a fost executată complet în anul 1925. De-a lungul anilor, şcoala şi-a 

schimbat de mai multe ori profilul. Începând cu anul şcolar 1936-1937 se transformă în liceu industrial. 

Începând cu anul şcolar 1962-1963, şcoala este preluată de către Ministerul Industriei Uşoare, reuşind de-a 

lungul timpului să acopere nevoia de forţă de muncă în domeniul textil atât în judeţul Argeş, dar şi în multe 

alte judeţe ale ţării. Odată cu anul şcolar 1973-1974, şcoala s-a transformat în Grup Şcolar de Industrie Uşoară 

cu următoarele forme de învăţământ:  

- liceu; 

- şcoală profesională; 

- şcoală de maiştri; 

- şcoală postliceală. 

Ca urmare a declinului economiei din perioada de tranziţie, părinţii elevilor interni nu au mai putut 

face faţă cheltuielilor de întreţinere a copiilor lor, astfel încât internatul a rămas sub efectivul minim de 40 de 

elevi, fapt care a dus la desfiinţarea lui în anul 1999.  

Pe baza autorizaţiei de construcţie nr. 705 din 17.09.1999 şi a proiectului nr. 3437 din 1999 elaborat 

de S.C. Proiect Argeş S.A., clădirea internatului a suferit modificări interioare constând în recompartimentarea 

fostelor dormitoare, creându-se astfel noi săli de clasă care sunt folosite în procesul de învăţământ. 
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În şedinţa Consiliului profesoral din data de 20.12.1996, a fost propusă schimbarea denumirii unităţii 

şcolare în Grupul Şcolar de Industrie Uşoară „Armand Călinescu”, aprobată cu Ordinul ministrului 

învăţământului nr. 4106 din 16.06.1997. 

Începând cu 1 septembrie 2009, denumirea şcolii a fost schimbată în Colegiul Tehnic „Armand 

Călinescu”, conform adresei M.E.C.I. nr. 4175 din 10.06.2009, cu aprobarea Ordinului ministrului 

învăţământului nr. 4191. 

Începând cu anul şcolar 1998-1999, pentru a veni în întâmpinarea unui segment larg de populaţie 

şcolară reprezentat de copii fără supravegherea atât de necesară din partea părinţilor, din cauza programului 

încărcat de la serviciu, şcoala noastră a propus înfiinţarea unei clase a V-a cu program de supraveghere după 

terminarea orelor de curs. Sub atenta supraveghere a cadrelor didactice, elevii efectuau lecţiile, până la orele 

17:00, îmbinându-le cu activităţi recreative. 

Pentru că informatica şi computerul au pătruns în toate domeniile, începând cu anul şcolar 1999-2000 

s-au aprobat prin planul de şcolarizare, alături de clasele cu profil tehnic, două clase cu profil matematică-

informatică, ultima promoţie absolvind şcoala în vara anului 2009. 

Piaţa muncii ne-a impus o diversificare a specializărilor oferite de şcoală, astfel, începând cu anul 

şcolar 2007-2008, pe lângă domeniul textile-pielărie a fost introdus şi domeniul comerţ, iar pentru liceu 

profilele servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului. În cadrul profilului tehnic am mai introdus 

specializarea operator tehnică de calcul. 

În semestrul II al anului școlar 2013-2014 a fost introdusă o clasă pentru A doua șansă, domeniul 

industrie textile și pielărie. 

În anul școlar 2015-2016 a fost introdusă în oferta educațională o clasă de seral ciclul superior, 

domeniul comerț; în anul şcolar 2016-2017 una din domeniul mecanic, specializarea tehnician proiectant 

CAD. Începând cu anul şcolar 2017-2018 au fost introduse o clasă de seral, a IX-a, cu specializarea tehnician 

designer vestimentar şi una de postliceală cu specializarea organizator de conferinţe, congrese, târguri şi 

expoziţii. Începând cu anul școlar 2020-2021 a fost introdusă în planul de școlarizare o clasă de liceu zi cu 

specializarea tehnician în turism. 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 cuprinde clase de liceu, zi și seral, postliceal și de a 

doua șansă, pe următoarea structură, la data începutul anului şcolar 2020-2021: 

 

Filiera Profil Nr. elevi Procente 

Tehnologică 

Tehnic 199 19,70% 

Servicii 297 29,41% 

Resurse naturale şi protecţia mediului 104 10,30% 

Seral 206 20,40% 

Postliceal 79 7,82% 

Șc. profesională 74 7,33% 

A doua șansă 51 5,05% 

Total elevi 1010 100% 
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Planul de şcolarizare propus a fost realizat în întregime după repartizarea finală a absolvenţilor 

claselor a VIII-a, cu medii de admitere mai mai decât în anul școlar 2019-2020. 

În anul şcolar 2020-2021 sunt înscrişi 1010 de elevi cu vârste cuprinse între 14 -19 ani pentru elevii de 

liceu, zi (total 1010 elevi la toate formele de învățământ). Structura pe nivel de pregătire şi pe profil o regăsim 

în anexa 1.  

Pentru clasa a IX-a au fost înscrişi un număr de 173 elevi la liceu, zi, 30 la liceu seral și 25 la școala 

profesională, din care: profil servicii 142 (59 elevi la comerţ – zi, 58 la turism şi alimentaţie publică – zi și 25 

la școala profesională), profil resurse naturale şi protecţia mediului/ protecţia mediului 30, profil 

tehnic/electronică şi automatizări 26, iar la seral, profilul tehnic/ electronică-automatizări 30 elevi. Distribuţia 

pe profiluri de şcolarizare şi pe profiluri este prezentată mai jos. 

Liceu zi şi seral: 

Filiera Profil Nr. elevi Procente 

Tehnologică Tehnic 56 24,56% 

Tehnologică Servicii 142 62,28% 

Tehnologică Resurse naturale şi protecţia mediului 30 13,16% 

 Total elevi clasa IX-a 228 100 % 

 
NUMĂR ELEVI PE PROFILURI 

 
Distribuţia umărului de elevi pe domenii de specialitate este prezentată mai jos: 

DOMENII 2020-2021 

Protecţia 

mediului 

zi 

Electronică 

Automatizări 

zi și seral 

Comerţ 

zi 

Turism şi 

alimentaţie 

zi 

Designer 

vestimentar 

zi şi seral 

Seral - 

Mecanică 
Postliceal A doua șansă 

Șc. 

profesională 
Total 

104 169 189 108 186 50 79 51 74 1010 

10,30% 16,73% 18,71% 10,69% 18,42% 4,95% 7,82% 5,05% 7,33% 100% 
 

PROCENTAJE PE DOMENII 

 
Personalul şcolii este format din 65 cadre didactice şi 13 persoane în aparatul administrativ. Cadrele 

didactice sunt calificate în procent de 100%. 
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Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu obţinerea 

gradelor didactice, stagii de formare în specialitate şi metodică. 

 Distribuţia cadrelor didactice pe paliere de vârstă şi grade didactice, precum şi a personalului 

nedidactic sunt prezentate în anexele 2 şi 3. 

1.4. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor în perioada 2008-2020 

Indicatori de evaluare a performanţei şcolare - cantitativ şi calitativ 

1. Rezultate şcolare: ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este în jur de 40 %, nivel 

mai scăzut înregistrându-se la absolvenții din seriile anterioare. 

• Clasele de sfârşit de ciclu sunt motivate de examenele finale şi de admiterea spre nivelele 

superioare ale sistemului de învăţământ (în special spre domeniul ştiinţe economice şi 

tehnic). 

• Din totalul elevilor înscrişi, numărul absolvenţilor este aproape de 100%, puţini fiind în 

situaţia de abandon. 

• Deşi redus, abandonul şcolar s-a produs din următoarele cauze: 
- neimplicarea familiei în supravegherea elevilor, o situaţie specială fiind 

reprezentată de elevii ale căror familii sunt plecate în străinătate; 

- orizontul cultural şi intelectual redus al unor familii; 

- prestarea de către elevi a unor activităţi pentru întreţinerea familiei 

• Rezultatele la examenul de bacalaureat 2020, seria curentă, prima sesiune, sunt prezentate mai 

jos: 

Nr. de elevi: TOTAL 
După sex După mediul de rezidență 

Feminin Masculin Urban Rural 

Înscriși 118 60 58 35 83 

Prezenți 114 59 55 34 80 

Promovați 53 (46,49%) 31 22 17 36 

 

• Rezultatele la examenul de bacalaureat 2020, seria curentă, a doua sesiune, sunt prezentate mai 

jos: 

Nr. de elevi: TOTAL 
După sex După mediul de rezidență 

Feminin Masculin Urban Rural 

Înscriși 46 15 31 15 31 

Prezenți 41 12 29 14 27 

Promovați 15 (36,58%) 6 9 4 11 

 

• Rezultatele pe ambele sesiuni, seria curentă au fost: 

Nr. de elevi: TOTAL 
După sex După mediul de rezidență 

Feminin Masculin Urban Rural 

Înscriși 122 62 60 37 85 

Prezenți 113 58 55 35 78 

Promovați 68 37 31 21 47 

Procent 

promovailitate 
60,17%     

• Situaţia candidaţilor Colegiului Tehnic ,,Armand Călinescu” în urma susţinerii examenului de 

bacalaureat - 2020, din cele două sesiuni, a fost următoarea: 

 Sesiunea iunie-iulie 
Număr elevi:  
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 înscrişi (promoţia curentă) - 118; 

 prezenţi - 114 (96,61%); 

 reuşiţi - 53 (46,49%). 

 Sesiunea august-septembrie 
Număr elevi:  

 înscrişi (promoţia curentă) - 46; 

 prezenţi - 41 (89,13%); 

 reuşiţi - 15 (36,58%). 
Se observă o ușoară scădere a procentului de promovabilitate faţă de anul şcolar anterior în sesiunea 

iunie-iulie (46,49% față de 54,86% în 2019 și de 48,88% în 2018) și în sesiunea august-septembrie (36,58% 

față de 36,95% în 2019 și ușor mai crescut față de 32,35% în 2018) în aceeași perioadă. 

 

Nr absolvenți 
Nr elevi înscriși la bac 

seria curentă 

Nr elevi prezenți 
la bac 

seria curentă 

Nr elevi 
promovați la 

bac 
seria 

curentă 

Rata participare 
bac 

Rata 
promovare 

bac 

145 122 113 68 0.84 0.6 

 

• Rata de succes a competenţelor lingvistice/ digitale pe ultimii trei ani la examenul de bacalaureat 

este următoarea: 

 

• Rata de succes a examenelor de certificare a competenţelor profesionale pe ultimii trei ani a fost 

de 100%. 
• Situaţia candidaţilor Colegiului Tehnic ,,Armand Călinescu” în urma susţinerii examenului de 

certificare a competenţelor profesionale nivel 4 – 2019-2020, din cele două sesiuni, a fost 

următoarea:  

Ø Sesiunea mai- iunie 

Număr elevi: 

§ înscrişi - 147 

§ prezenţi - 147 (100%); 

§ reuşiţi - 147 (100%). 

calificarea profesională:  

Tehnician în activităţi de comerţ: - 45 elevi înscrişi 

- 45 elevi prezenţi 

- 45 elevi reuşiţi 

Tehnician operator tehnică de calcul: - 33 elevi înscrişi 

- 33 elevi prezenţi 

- 33 elevi reuşiţi 

Tehnician designer vestimentar: - 36 elevi înscrişi 

 - 36 elevi prezenţi 

- 36 elevi reuşiţi 

Tehnician ecolog şi protecţia calității mediului: 

- 33 elevi înscrişi 

- 33 elevi prezenţi 

- 33 elevi reuşiţi 
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Ø Sesiunea august-septembrie 

Număr elevi: 

§ înscrişi - 13 

§ prezenţi - 13 (100%);  

§ reuşiţi - 13 (100%) 

calificarea profesională: 

Tehnician în activităţi de comerţ: - 2 elevi înscriși 

- 2 elevi prezenți 

- 2 elevi reuşiți 

Tehnician operator tehnică de calcul: - 9 elevi înscrişi 

 - 9 elevi prezenţi 

- 9 elevi reuşiţi 

Tehnician designer vestimentar: - 1 elev înscris 

- 1 elev prezent 

- 1 elev reuşit 

Tehnician ecolog şi protecţia calității mediului: 

- 1 elev înscris 

- 1 elev prezent 

- 1 elev reuşit 

• Situaţia candidaţilor Colegiului Tehnic ,,Armand Călinescu” în urma susţinerii examenului de 

certificare a competenţelor profesionale nivel 5 – 2019-2020, sesiunea februarie a fost următoarea:  

Număr elevi: 

§ înscrişi - 12 

§ prezenţi - 9 (75%);  

§ reuşiţi - 9 (100%) 

calificarea profesională: 

Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții:  

- 12 elevi înscriși 

- 9 elevi prezenți 

- 9 elevi reuşiți 
Evaluarea s-a realizat on-line la examenele de competențe digitale și lingvistice și la cel de certificare 

a competenţelor profesionale nivel 4. 
Dintre absolvenţii de liceu, o parte își continuă studiile la universităţi şi în şcoli postliceale, alții sunt 

angajați sau plecați în străinătate. 

Rezultatele obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2019-2020 la olimpiade, concursuri şcolare şi firme 

de exerciţiu sunt prezentate în anexa 4, iar lista cu diplomele obţinute de elevii şi cadrele didactice ale şcolii la 

activităţi şcolare şi extraşcolare sunt prezentate în anexa 5. 

Oferta şcolară a fost elaborată, ca în anii anteriori, ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi 

susţinută de Convenţiile de Colaborare cu agenţii economici prezentaţi în anexa 6. 

Parteneriatele, proiectele educaţionale, protocoalele de colaborare şi cercurile tematice sunt prezentate 

în anexa 7. 

Ca urmare a creşterii numărului de elevi înscrişi şi a renunţării la internat, clădirea internatului a fost 

transformată în spaţii pentru săli de curs şi laboratoare: 

- s-au amenajat două laboratoare de informatică; 

- am finalizat extinderea reţelei de calculatoare şi racordarea la Internet prin fibră optică cu acces 

nelimitat în vederea creării unui mediu de învăţare actualizat; 

- am modernizat grupurile sanitare din corpurile de clădire în care se desfăşoară orele de curs şi de 

instruire practică; 

- s-a realizat dotarea şcolii cu centrală termică proprie; 

- au fost înlocuite caloriferele vechi din corpul principal; 

- au fost amenajate toate sălile de clasă din corpul A (zugrăvit, montat lambriuri şi parchet); 

- s-a amenajat un Centru de Informare şi Documentare pentru elevi; 
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- în toamna anului 2012 s-a reparat acoperişul din corpul C cu fonduri din bugetul Primăriei Piteşti; 

- în anii trecuţi a fost îmbunătăţită baza materială în laboratoarele de fizică, chimie, biologie, 

tehnologic, cabinetul de limba română; 

- laboratorul tehnologic a fost dotat cu 6 calculatoare legate în reţea şi la Internet, precum şi o tablă 

interactivă;  

- s-a realizat un laborator electro-mecanic; 

- în corpul C s-a realizat un laborator tehnologic şi unul de comerţ și unul de firme de exercițiu în cadrul 

corpului B rezultat din proiectul POSDRU ,,Învață cu noi să devii antreprenor,, 

- s-a efectuat zugrăvirea corpului A (săli de clasă, grupuri sanitare, holuri) şi au fost înlocuite 

tâmplăriile din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan; 

- pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au realizat reparații: inlocuit parchet; igienizare grup sanitar. 

Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi şi sprijiniţi pentru integrarea în colectivele claselor. Un rol 

important l-a avut psihologul şcolii, diriginții şi profesorii de sprijin şi itineranţi. 

Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management educaţional, 

dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu întreprinderile, învăţarea centrată pe elev, 

orientarea şi consilierea, integrarea elevilor cu nevoi speciale, cursurile parcurse sunt prezentate în anexa 8. 

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite 

elevilor în curriculum-ului în dezvoltare locală, în parteneriat cu agenţii economici. 

Şcoala noastră a dezvoltat începând cu anul 2002 diferite proiecte şi parteneriate educaţionale în care 

au fost implicaţi: cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora. 

La sugestia cadrelor didactice, în spiritul integrării în Uniunea Europeană şi implicării elevilor în 

proiecte cu caracter educaţional, a fost înfiinţată organizaţia non-guvernamentală Asociaţia Tinerilor din 

„Armand Călinescu” – A.T.A.C. Scopul şi obiectivele asociaţiei sunt prezentate în anexa 9.1. Prin această 

asociaţie au fost derulate programe educative, iniţiate de A.T.A.C. sau în colaborare cu alte societăţii sau 

unităţi şcolare. 

În anul 2014 s-a constituit sub forma unei persoane juridice române de drept, fără scop 

lucrativ şi apolitică Asociaţia de Părinţi "Armand Călinescu". Funcţionarea asociaţiei este 

reglementată de Ordonanţa nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, 

precum şi cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului. Are CIF 34055914 (anexa 9.2) 
Au fost şi sunt derulate proiecte educaţionale atât la nivel judeţean, naţional cât şi internaţional: 

Proiecte derulate: 

 Punţi între suflete de copii 

 Parteneriat Şcoală – Părinţi 

 Proiect Comunicare Interşcolară 

 Prevenirea traficului de fiinţe umane  

 Prevenirea delicvenţei juvenile în sistemul integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona 

adiacentă acestora 

 Tineri împotriva violenţei 

 Terapie prin mişcare 

 Estetica mişcării 

 Acțiunea Comenius ,,Family Folklore and Tradition,, 

 Şi NOI putem deveni voluntari 

 Să învăţăm să ne petrecem timpul liber 

 Să ne informăm şi orientăm corect în alegerea viitoarei cariere 

 Drepturile copilului între teorie şi realitate 

 Crearea de medii sigure pentru copii şi tineri prin implicarea părinţilor din Bosnia-Hertzegovina, 

Albania, Kosovo şi România 

 Valori culturale româneşti din perspectiva tinerilor 

 Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea si practica  pentru cariera, corelate cu 

piaţa muncii în societatea cunoaşterii - PRACTICOR 

 Dezvoltarea culturii calităţii unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din 

România prin implementarea standardelor de referinţă 
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 Dezvoltarea de mecanisme transnaţionale de lupta împotriva traficului de persoane din România şi 

Bulgaria – proiect european 

 Parteneriatul transnaţional pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic prin aplicarea 

sistemului german de proiecte pentru lucrări practice în atelierele şcolare din România 

 Proiectului naţional “Let’s do it, Romania!” 

 Proiectul: „Sunt ceea ce citesc” 

 Patrula de Reciclare 

Proiecte în derulare: 

 Euroscola 

 Strategie de acţiune comunitară SNAC 

 Junior Achievement Romania - Educaţie pentru sănătate: Nutriţie 

 Junior Achievement Romania – Educaţie financiară: Piaţa de capital 

 Junior Achievement Romania – Educaţie antreprenorială: Compania – practică antreprenorială 

 Junior Achievement Romania – Educaţie pentru etică şi responsabilitate: Economia 

 Junior Achievement Romania – Educaţie pentru profesie şi carieră: Succesul profesional 

 Junior Achievement Romania – Educaţie pentru etică şi responsabilitate: Etică în afaceri 

 Junior Achievement Romania – Educaţie financiară: Finanţele mele 

 Junior Achievement Romania – Educaţie antreprenorială: Fii antreprenor! 

 Junior Achievement Romania - Școala Altfel – Job Shadow Day 

 Reţeaua Firmelor de Exerciţiu 

 Portofoliul Europass al elevilor 

 Proiectul ROSE 

Colaborare şcoală –părinţi 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi 

insuccesului şco lar. 

Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la atitudinea copiilor lor faţă de şcoală şi 

activitatea de consiliere şi orientare privind cariera este un aspect prioritar al profesorilor diriginţi astfel fiecare 

profesor diriginte a stabilit câte o oră pe săptămână pentru întâlnirile cu părinţii elevilor clasei. 

PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 

Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia “Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă” pe 19 decembrie 2019 la New York, în Statele Unite ale Americii. Documentul 

fusese propus de Grupul celor 77 plus China încă din februarie 2019 şi reprezintă un apel la comunitatea 

internaţională să-și extindă educația pentru dezvoltare durabilă pentru a realiza Agenda 2030. România a adoptat 

recent Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României, în care sunt detaliate obiectivele ONU, iar în dreptul 

Obiectivului nr 4, Educaţie, apar ţinte noi pe care ţara noastră şi le asumă. Asta în condiţiile în care toate ţintele 

pentru Educaţie şi Cercetare asumate pentru Strategia Europeană Agenda 2020 au fost ratate de ţara noastră, potrivit 

Eurostat. 

Noul cadru intitulat „Educația pentru dezvoltare durabilă: către atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ESD pentru 2030)”, se bazează pe experiențele programului de acțiune globală în cele cinci 

domenii prioritare de acțiune ale politicii: 

1. Educație 

2. Formare 

3. Educatori 

4. Tineret 

5. Comunități 

Prin rezoluție, Adunarea Generală a ONU reiterează apelul către statele membre să ofere o educație 

de calitate inclusivă și echitabilă la toate nivelurile și să se asigure că toți oamenii pot avea acces la 

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, care îi pot ajuta să participe pe deplin în societate și să 

contribuie la dezvoltarea durabilă. În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost 



Plan de acţiune al şcolii COLEGIUL TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU” Piteşti 

13 

adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu 

obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

şi un plan de acţiune pe urmatorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a 

injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030. 

Din noiembrie 2018 România are o Strategie de Dezvoltare Durabilă, aprobată prin HG 877. 

Strategia e bazată pe cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. În materie de Educaţie există anumite ţinte 

asumate de România ca realizabile până în anul 2030. Acestea sunt: 

1. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, 

echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării 

2. Asigurarea faptului că toate fetele și toti băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, 

îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar. 

3. Asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională și 

terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă. 

4. Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care detin competențe relevante, inclusiv 

competențe tehnice și vocaționale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 

decente și antreprenoriatul. 
5. Eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de 

învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a 

populațiilor indigene și a copiilor aflati în situații vulnerabile 

6. Asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, cât și femei, 

dispun de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară. 

7. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea 

dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

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

violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă 

Atingerea acestor ţinte ar însemna, din partea României, “garantarea unei educaţii de calitate şi 

promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi” – asta prevede Strategia citată. 

Preambulul acestui document arată că “accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru 

funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. În general, educaţia este considerată, în mod greșit, doar 

un proces care precede intrarea pe piaţa forţei de muncă. Educaţia ar trebui să fie tratată ca un proces care se 

derulează pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă. 

 1.5. Priorităţi regionale şi locale 

Şcoala noastră are sediul în municipiul Piteşti, zonă complexă şi diversificată, cu potenţial de 

dezvoltare economică ce acoperă toate domeniile componente, bazându-se totodată pe bogăţia şi varietatea 

resurselor naturale existente. 

În regiunea Sud-Muntenia se înregistrează dezechilibre între cererea de calificare şi oferta 

educaţională a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic, ceea ce determină un grad redus de inserţie 

socio-profesională a absolvenţilor. Accesul la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară este limitat, în 

principal, de: 

- constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural şi cei proveniţi din familii defavorizate 

din punct de vedere economic); 

- dezinteres din partea absolvenţilor învăţământului obligatoriu pentru continuarea studiilor; 

- oferta de pe piaţa muncii neatractivă din punct de vedere economic şi fără facilităţi pentru tinerii 

angajaţi. 

Se impune astfel, elaborarea unei politici de intervenţie directă pentru a corela sistemul educaţional cu 

piaţa muncii. De o importanţă majoră în acest sens îl reprezintă înfiinţarea unui serviciu de cercetare şi 

prognoză a pieţei muncii în cadrul regiunii Sud-Muntenia în scopul corelării anuale a planului de şcolarizare 

pentru învăţământul TVET cu studiile realizate şi prognoza pieţei muncii. 

Priorităţi locale: 

Prioritatea 1: Reconsiderarea filosofiei instituţionale, prin implementarea şi dezvoltarea unui management de 

tip inovator 
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Prioritatea 2: Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de stimulare a performanţei şcolare 

Prioritatea 3: Dezvoltarea ofertei curriculare şi extracurriculare şi reconsiderarea marketingului educaţional 

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane  

Prioritatea 5: Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat 

Prioritatea 6: Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

PARTEA a 2- a – ANALIZA NEVOILOR 

2.1. Analiza mediului extern 

2.1.1. Analiza profilului economic 

 
La nivelul regiunii Sud-Muntenia se observă o uşoară creştere a PIB/ locuitor, de numai 2.36% față de 

media europeană. (http://cursdeguvernare.ro/evolutia-pib-pana-in-2017-si-lipsa-coeziunii-interne.html). 

Judeţul Argeş este un paradox, pentru că cea mai mare companie locală şi cel mai mare exportator, 

Automobile Dacia, deşi a cunoscut o dublare a cifrei de afaceri între 2012 şi 2016, nu contribuie pe măsură la 

creşterea PIB-ului judeţului Argeş, fiind şi un mare importator. 

Produsul intern brut (PIB) la prețurile actuale ale pieței pe regiuni 

-Milioane Euro- 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE - 27 țări (din 2020) 10,587,697.08 10,978,266.91 11,322,769.12 11,390,025.44 11,516,666.66 11,781,668.79 12,213,172.55 12,550,255.35 13,046,781.75 13,483,857.12 

UE - 28 țări (2013-2020) 12,324,697.08 12,845,662.91 13,235,227.12 13,501,733.44 13,615,092.66 14,091,453.79 14,854,107.55 14,985,310.35 15,409,890.75 15,907,594.12 

România 125,213.9 125,408.81 131,925.36 133,147.11 143,801.63 150,457.97 160,297.79 170,393.6 187,772.65 204,640.48 

Macroregiunea trei 47,393.83 47,119.4 52,061.37 51,493.8 56,264.2 59,669.8 63,995.21 67,114.81 73,104.77 79,796.88 

Sud - Muntenia 16,458.55 15,595.71 17,185.65 15,804.59 17,507.8 19,569.52 19,481.01 20,852.22 22,084.23 23,946.27 

Bucuresti - Ilfov 30,935.28 31,523.69 34,875.72 35,689.21 38,756.39 40,100.28 44,514.2 46,262.6 51,020.53 55,850.6 

-Euro/ locuitor- 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE - 27 țări (din 2020) 24,000 24,900 25,600 25,700 26,000 26,600 27,500 28,200 29,200 30,200 

UE - 28 țări (2013-2020) 24,500 25,500 26,200 26,700 26,800 27,700 29,100 29,300 30,100 31,000 

Romania 6,100 6,200 6,500 6,600 7,200 7,600 8,100 8,600 9,600 10,500 

Macroregiunea trei 8,600 8,500 9,500 9,500 10,500 11,100 12,000 12,600 13,800 15,200 

Sud - Muntenia 5,000 4,800 5,300 5,100 5,700 6,400 6,400 6,900 7,400 8,100 

Bucuresti - Ilfov 13,700 13,900 15,500 15,600 17,000 17,600 19,500 20,200 22,200 24,200 

În anul 2016 Judeţul Argeș a înregistrat o scădere în raport cu anul anterior în ceea ce privește 

creşterea reală a PIB. Față de media națională se prognozează o scădere începând cu anul 2020. 

Proiecție Rata de creştere a PIB/locuitor 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ROMÂNIA 5.3 8.7 8.8 11.1 -4.7 -3.3 2.4 2.5 4.1 4.0 3.4 5.3 7.9 5.1 4.7 5.7 5 

Regiunea 

Sud 

Muntenia 

1,9 7,5 5,3 6,6 6,1 6,0 5,1 1.0 1.7 1.8 1,6 4.4 6.9 6.2 5.7 5.7 5.1 

Județul 

Argeş 
10,1 7,9 4,3 5,7 5,2 5,2 6.2 5.4 4.2 3.8 4.3 3,9 6 6.1 5.6 5.6 4.9 

 Pentru perioada 2010-2017, datele au fost revizuite 

 Începând cu *2019 - date provizorii 

Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2018-2021, varianta de primăvară 2018. 

Valoarea produsului intern brut pe regiunea Sud Muntenis și pe județul Argeș 

- milioane lei, prețuri curente- 

Proiecție valoarea PIB 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ROMÂNIA 533881 565097 595367 637456 668143  762342 858333 929952 1001312 1078298 1155067 

Regiunea 66784 70037 71130 77804 86814  92316 103846 112571 121208 130580 139950 
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Sud 

Muntenia 

Județul 

Argeş 
66784 70037 71130 77804 86814  20227 22578 24472 26337 28343 30337 

Sursa: Eurostat” https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=en 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

La nivel regional, în anul 2018 regiunile cu cel mai mare PIB pe locuitor sunt BucureștiIlfov (46800 

euro/locuitor) și Vest (20900 euro/locuitor), aceste regiuni depășind Produsul intern brut pe locuitor calculat 

pe baza parităţii puterii de cumpărare (în PCS) înregistrat la nivel național (20300 euro/locuitor). La polul opus 

se afla Regiunile Nord – Est (12800 euro/locuitor), Sud-Vest Oltenia (15200 euro/locuitor) și Sud Muntenia 

(15700 euro/locuitor). 

Evoluţia PIB la preţuri curente la nivelul Regiunii Sud-Muntenia pe judeţe arată că şi în anul 2014 

Judeţul Argeş depăşeşte media regiunii. Pentru anul 2015 nu exista date disponibile. 

-Euro/ locuitor- 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE - 27 țări (din 2020) 24,000 24,900 25,600 25,700 26,000 26,600 27,500 28,200 29,200 30,200 

UE - 28 țări (2013-2020) 24,500 25,500 26,200 26,700 26,800 27,700 29,100 29,300 30,100 31,000 

Romania 6,100 6,200 6,500 6,600 7,200 7,600 8,100 8,600 9,600 10,500 

Macroregiunea trei 8,600 8,500 9,500 9,500 10,500 11,100 12,000 12,600 13,800 15,200 

Sud - Muntenia 5,000 4,800 5,300 5,100 5,700 6,400 6,400 6,900 7,400 8,100 

Arges 7,000 6,100 6,000 5,800 6,300 6,700 7,200 7,800 8,900 : 

Calarasi 3,300 3,800 3,700 3,700 4,800 4,100 4,300 4,600 5,000 : 

Dâmbovita 4,300 4,900 4,800 4,900 4,800 5,100 5,800 6,100 6,700 : 

Giurgiu 3,400 3,600 3,400 3,000 3,800 3,500 3,900 3,900 4,400 : 

Ialomita 3,900 3,800 4,100 4,300 5,200 4,700 5,100 5,500 6,200 : 

Prahova 6,300 5,500 7,700 6,800 7,700 10,400 9,200 10,400 10,000 : 

Teleorman 3,500 3,500 3,500 3,900 4,000 4,500 4,800 4,800 5,400 : 

PIB/ locuitor la nivel naţional, regional şi pe judeţe component ale regiunii Sud Muntenia, 

în anul 2017 (euro/ locuitor) 

 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=en
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
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Ponderea în PIB regional a PIB-ului fiecărui judeţ, la nivelul anului 2017 (euro/ locuitor) 

 

Evoluţia PIB/ locuitor în regiunea Sud-Muntenia 

 
Sursa: CNP, Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2023 

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea noilor 

produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora). 

Analizând evoluţiile ale VAB pe sectoare de activitate, în perioada 2012-2017, la nivel naţional se 

observă o tendință crescătoare în toate ramurile economiei, cea mai mare creștere înregistrând ramurile: 

activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport; 

informații și comunicații; administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; 

sănătate și asistență socială; comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; 

transport și depozitare; hoteluri și restaurante. Cea mai mică creștere se înregistrează în ramura construcții. 

Evoluția contribuției regiunilor de dezvoltare la formarea VAB național în perioada 2012-2017 

arată că regiunea București-Ilfov are cea mai mare contribuție la formarea VAB național – 27,2% (în scădere 

cu 0,6 puncte procentuale în 2017 față de 2015), urmată de regiunea Nord-Vest - 12.2% (care înregistrează o 

tendință crescătoare în perioada analizată) și regiunea Sud Muntenia - 11.8% (în scădere cu 0,4 puncte 

procentuale în 2017 față de 2015). 

Valoarea adăugată brută pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe 

- milioane lei - preţuri curente- 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

România 5216090.1 560520.5 591797.3 626481.6 686372.9 776642.3 

Nord - Vest 59134.8 62861.4 67861.3 71734.9 80755.6 94890.6 

Centru 59132.3 61837.6 64868.6 69083.7 77508.5 87653.5 

Nord - Est 53673.1 57516.8 59834.0 62957.0 69354.3 80398.8 

Sud - Est 56513.1 63126.5 66640.1 66933.5 71632.5 79563.8 

Bucureşti - Ilfov 139847.6 151067.5 157726.7 173972.0 186353.2 211024.9 

Sud - Muntenia 61937.8 68243.2 76972.9 76136.4 83996.1 91342.1 
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Sud - Vest Oltenia 40586.2 42243.8 42980.9 45834.8 49667.3 57889.8 

Vest 50361.9 53170.9 54496.3 59330.0 66629.4 73261.8 

Extraregiuni 
1)

 

 

452.8 416.5 499.3 476.0 617.0 

 

Analiza structurii VAB pe ramuri de activitate economică la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud 

Muntenia în anul 2017, arată că această regiune este cea mai industrializată contribuind, în 2017, la crearea 

VAB național din industrie cu 16,3%. Cea mai mare pondere în VAB regional o are industria (36,2% 

comparativ cu 26,2% la nivel național). Construcțiile au înregistrat cea mai profundă și cea mai lungă scădere, 

de la 10,1% în 2009 la 5,3% în 2017. În 2017, în Regiunea Sud Muntenia, serviciile au contribuit cu 56,2% din 

valoarea adăugată brută totală, comparativ cu România (69%). 

 
 

Comparând ponderea ramurilor de activitate economică la formarea valorii adăugate brute regionale 

anuale, constatăm că domeniile care au cea mai mare contribuție în anul 2017, sunt: A02, Industria (36,2% din 

VAB totală) și A04 – Comerțul – (18,9% din VAB totală), iar ramurile cu cea mai mică contribuție sunt: A05, 

Informații și comunicații (1,0% din VAB totală) și A06, Intermedieri financiare și asigurări (1,0% din VAB 

totală). 

Contribuția județelor regiunii la formarea VAB în anul 2017 

 
Evoluția structurii VAB pe ramuri de activitate economică la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud 

Muntenia în perioada 2012-2017, arată că s-au produs modificări structurale importante în economia regiunii. 

Astfel, sectorul agricultura, silvicultura și pescuitul are o contribuție la formarea VAB superioară mediei pe 

țară, înregistrând o evoluție oscilantă: de la 8,3%, în 2008 la 11,4 în 2011 și 7,5% în 2017. Ponderea industriei 

în formarea VAB regional a crescut de la 34 %, în 2008, la 42,4%, în 2014 și apoi scade în 2017 la 36,2%. 

Ponderea construcțiilor a scăzut de la 7,5 % la 5,3% în perioada analizată. Ponderea serviciilor a avut o 

evoluție oscilantă, crescând per total între 2012 și 2017 cu 2,4 puncte procentuale, rămânând cel mai important 

sector al economiei regiunii. 
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Evoluția contribuției ramurilor de activitate economică la formarea VAB la nivelul Regiunii de 

dezvoltare Sud Muntenia în perioada 2012-2017, arată că agricultura și industria își mențin ponderea mare, 

peste media națională în formarea VAB regional De asemenea, se remarcă contribuția mai mică a ramurilor de 

activitate informații și comunicații și Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport la formarea VAB regional comparativ cu mediile naționale. Cea 

mai mare scădere a contribuției la formarea VAB regional, în perioada analizată, se înregistrează în ramura 

Construcții. Una dintre cele mai dinamice ramuri de activitate este cea de comerț, cu creștere de circa 20% ale 

ponderii în formarea VAB regional. 

Evoluțiile prognozate de Comisia Națională de Prognoză prevăd în continuare ritmuri susținute de 

creștere a PIB în regiunea Sud Muntenia. Numai în județele Argeș și Prahova, în perioada 2017-2018, 

creșterea reală a PIB va depăși media regională și națională, celelalte județe înregistrând o creștere reală a PIB 

sub media regională. În ceea ce privește proiecția PIB/loc se observă o creștere constantă în județele Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Teleorman și o creștere semnificativă în județele Argeș și Prahova, județe în 

care PIB/loc depășește valoarea regională. 

La nivelul regiunii, în anul 2018, erau active 65484 de firme, cu 3035 de firme mai mult decât în anul 

anterior. În perioada 2008-2018, numărul unităților locale active din Regiunea Sud – Muntenia a crescut cu 

4377 de unități (de la 61107 de unități în 2008 la 65484 de unități în 2018). 

În ceea ce privește tipul activității CAEN, în anul 2018, majoritatea își desfășurau activitatea în comerț 

cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (34,7%), urmată de transport și 

depozitare (11,2%), construcții (9,5%), industria prelucrătoare (9,3%), activități profesionale, științifice și 

tehnice (8,3%) și agricultura, silvicultura si pescuit (5,4%). 

Evoluția numărului de unități locale active în regiunea Sud Muntenia, în perioada 2008-2018 

 
Sursa: INS 

Procentual, în perioada 2008 – 2018, cea mai mare creștere s-a înregistrat în activitățile de spectacole, 

culturale și recreative, cu 140,7% , urmată de sănătate și asistență socială, cu 108,7%. Creșteri procentuale 

semnificative în perioada analizată s-au înregistrat și în învățământ, (creștere cu 99,3%), producția și 

furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (creștere cu 91,3%), transport și 

depozitare (creștere cu 80,2%), intermedieri financiare și asigurări (creștere cu 69,1%). 

Sunt înregistrate scăderi ale numărului de firme active în comerțul cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor (- 4481 unități locale active), construcții (-442 unități locale 

active), industria prelucrătoare (-347 unități locale active) și industria extractivă (-17 unități locale active). 

De interes pentru oferta IPT din regiune este şi dezvoltarea viitoare a unor parcuri industriale, 

prevăzută în toate judeţele regiunii. Parcurile industriale reprezintă una dintre politicile aducatoare de profit 

ce are efecte pozitive în plan regional, inclusiv prin asigurarea de locuri de muncă personalului disponibilizat 

din diverse sectoare de activitate, precum şi tinerilor rezidenţi în aceste zone. Numărul relativ mare al 

parcurilor industriale constituite în regiune este datorat existentei platformelor industriale ale unitatilor de 

aparare care au putut fi reabilitate în vederea reorientarii industriilor şi crearii de locuri de munca pentru 

personalul disponibilizat. 
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Creşterea numărului protocoalelor de colaborare încheiate între unităţile şcolare şi agenţii economici 

din diferite domenii de activitate, în perspectiva descentralizării financiare şi a nevoii tot mai pregnante de a 

adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii. 

2.1.2. Analiza pieţei muncii 

Transformarea socială, economică şi politică, componente caracteristice perioadei de tranziţie şi 

trecerii la economia de piaţă, au produs o serie de schimbări în structura pieţei forţei de muncă, cu consecinţe 

majore atât în domeniul social cât şi în cel economic. 

Faptul că piaţa forţei de muncă este o problemă controversată, imaginile şi situaţia de suprafaţă 

ascunzând probleme cărora economia şi mediul social trebuie să le facă faţă în viitor, impune o analiză atentă 

şi identificarea majorităţii problemelor din acest domeniu. Analiza fluctuațiilor care apar în domeniul 

ocupațional, poate conduce la previziuni care să constituie o bază fundamentată ştiințific pentru politicile de 

formare profesională. Echilibrele și dezechilibrele existente pe piața muncii pot fi abordate pornind de la 

caracteristicile acestei piețe şi studiind trăsăturile la nivel local, regional, național. 

În perioada 2002-2018, populația activă a regiunii înregistrează o scădere până în 2005, apoi o creștere 

până în 2008, după care scade iarăși până în 2011. În perioada 2011 – 2014 populația activă crește, fără a 

atinge nivelul anului 2002 și scade până în anul 2016. În 2017 populația activă a regiunii Sud Muntenia crește 

cu 14,11 mii persoane, față de anul anterior, iar în 2018. Pentru femei, s-a înregistrat reducerea populației 

active cu 135 mii persoane față de 2002 și scăderea cu 12 mii persoane față de anul anterior, în timp ce 

labărbați populația activă a scăzut cu 96 mii persoane față de 2002 și 3 mii persoane față de anul anterior. Se 

constată dezechilibre și pe medii rezidențiale: în timp ce în mediul urban populația activă a scăzut cu 96 mii 

persoane, în mediul rural aceasta s-a redus cu 135 mii persoane. 

În județul Argeș, resursa de muncă în anul 2018 era de 362,9 mii persoane, reprezentând 20,01% din 

resursa la nivelul regiunii, în scădere față de anul 2017 cu 7,7 mii persoane. 

Populația activă civilă înregistrată în anul 2018 era de 259,6 mii personae, în scădere față de anul 2017 

(260 mii personae), dar în creștere față de perioada 2014-2016. 

Populația ocupată totală din Regiunea Muntenia număra, în 2018, 1294 mii persoane, reprezentând 

14,9 % din populația ocupată a României. Dintre acestea, persoanele ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani) 

reprezentau 94,3% din total persoane active în vârstă de muncă. În perioada 2002-2018, populația ocupată din 

regiune urmează aceeași tendință de creștere și descreștere ca și populația activă. |n anul 2018, populația 

ocupată de sex masculine este preponderentă față de cea feminină (cu 204 mii persoane mai multe, populația 

ocupată de sex masculin reprezentă 57,9% din totalul populației ocupate din regiune, față de doar 42,1% cât 

era ponderea populației ocupate de sex feminin). 

Populația ocupată din mediul urban a fost în 2018 de 523 mii persoane iar cea din mediul rural de 771 

mii persoane (populația ocupată din mediul urban reprezenta 40,4% din totalul populației ocupate la nivelul 

regiunii). 

Evoluţia populaţiei ocupate în Regiunea Sud-Muntenia 

 
Sursa: INS Anuare statistice. Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

În județul Argeș, la 30 iunie 2020, efectivul salariaţilor a fost de 160367 persoane, în scădere față de 

anul 2019 cu 2222 salariați, în creștere cu 122 persoane (+0,08%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii 

mai 2020. Evoluția ușor ascendentă a efectivelor de salariați s-a manifestat în toate sectoarele de activitate. 
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În 2018, Rata de ocupare7 a populației în vârstă de muncă din Regiunea Sud Muntenia, a fost de 64 % 

(sub media națională de 64,8%). Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a atins cele mai 

ridicate valori în regiunea Nord-Est (71,8%) și București-Ilfov (71,3%), iar cele mai scăzute în regiunile Sud-

Est (59,1%) și Centru (59%). 

În 2018, rata de ocupare a forței de muncă din Regiunea Sud Muntenia a atins un nivel record de 64% 

și a crescut cu 5,8% față de 2002 când a atins un nivel de 58,2%. Cea mai mică valoare a fost atinsă în 2011, în 

contextul crizei financiare și economice mondiale (56,4%), urmată de o tendință ascendentă, crescând cu 4,1 

puncte procentuale între 2011 și 2014. În 2015, rata de ocupare a forței de muncă a urmat din nou o tendință 

descendentă, scăzând cu 0,8 puncte procentuale în raport cu 2014 și apoi o tendință de creștere până în 2018 

(cu 4,3 procente față de 2015), ajungând la 64%. 

 
Rata de ocupare la nivelul județului Argeș înregistrată în anul 2018 a fost de 69,2%, mai mare decât 

rata la nivelul regiunii cu 8,1 puncte procentuale. Evoluția ratei de ocupare în perioada 2002-2018 este 

fluctuantă, înregistrând valori peste 60% în perioadele 2002-2008 și 2012-2018 și sub 60% în perioada 2009-

2011. 

Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Europa 

2020, rata şomajului și al şomajul de lungă durată peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al tinerilor 
- directionează sistemul de ÎPT către: 

▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii 

▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

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

întregii vieţi 

▪ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii. 

▪ parteneriate active cu agenţii economici, cu Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 

managementului şcolar. 

Evoluţia populaţiei ocupate civile, a populaţiei active civile şi a resurselor de muncă la 31 decembrie 

2018 

 
Rata de activitate a resurselor de muncă 1(proporţia persoanelor active în resursele de muncă) a fost de 

71,1%. Rata de activitate pentru bărbaţi (77,0%) era superioară celei corespunzătoare femeilor (69,6%) cu 7,4 

puncte procentuale. 
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Sursa: INS. „Balanţa forţei de muncă” 

Din datele preluate de la INS, la nivel naţional se observă o tendinţă de scădere a ratei de ocupare a 

populaţiei între 15- 65 de ani, faţă de anul 2002 datorată migrării în ţările UE. 

Populaţia activă şi a populaţia ocupată înregistrează la nivel regional o tendinţă de scădere în perioada 

2002-2005, urmată de o creştere în perioada 2006-2008, scădere până în 2011, creștere în perioda 2011-2014 

(fără a atinge nivelul anului 2002) și scădere în 2015, cu diferenţe majore pe sexe şi medii rezidenţiale. 

Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât în cazul bărbaţilor. 

Populaţia activă şi populaţia ocupată înregistrează scăderi mai mari în mediul rural față de mediul urban. 

2.1.3. Date demografice 

La nivel european au fost evidențiate câteva dimensiuni teritoriale ale schimbării demografice: 

- Gradientul est-vest, vizibil în special în statele care au aderat la UE după 2004, 

- Gradientul nord-sud relevat de diferențele considerabile între profilul regiunilor mediteraneene și cele din 

nordul și vestul Europei 

- Disparitățile urban-rural generate de evoluția demografică predominant pozitivă a orașelor în antiteză cu 

declinul demografic din mediul rural 

- Efectul de capitală creat de orașele capitală și zonele lor de influență care prezintă un puternic efect de 

atracție asupra teritoriului înconjurător și nu numai prin oportunități mai mari de ocupare și servicii 

corespunzătoare pentru populație 

 
Evoluția populației statelor europene între 2001 și 2015 
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Cel puțin trei din aceste efecte sunt vizibile și în România. Tendința de scădere a populației României 

a fost evidențiată la toate recensămintele realizate după 1992. Între 2002 şi 2011 numărul total de locuitori s-a 

redus cu 7,2%, o valoare apropiată înregistrându-se și pentru mediul urban (-5%). 

Creșterea numărului de locuitori a avut loc doar în anumite localităţi urbane și în zonele de influență 

imediată ale orașelor cu populație de peste 100.000 locuitori. Populația este în curs de îmbătrânire și, până în 

2020, se estimează că populația în vârstă de muncă (20-64 ani) se va reduce cu încă aproximativ 4%, în timp 

ce numărul persoanelor în vârstă este probabil să sporească cu 13% până în 2060. 

Sub efectul scăderii natalităţii, suprapus peste cel al creşterii mortalităţii, începând din anul 2004, 

regiunea Sud Muntenia se confruntă cu fenomenul de scădere numerică a populaţiei, având la bază atât soldul 

negativ al migraţiei externe cât şi sporul natural care este de asemenea negativ. 

Structura pe vârste a populației poartã amprenta specificã unui proces de îmbătrânire demografică, 

marcat, în principal, de scăderea natalității, care a determinat reducerea absolută şi relativă a populației tinere 

(0-14 ani), şi de creşterea ponderii populației vârstnice (de 60 ani şi peste). (v. Anexa 1). 

Județul Argeş are cele mai mici ponderi pentru grupa de vârstă de peste 65 ani (20,03%), având însă 

cea mai mare pondere (prin numărul şi ponderea populației) din grupele de vârstă din intervalul 30 - 64 ani 

(50,59%) – vezi tabelul 2.1.4. La nivelul anului 2020 cea mai mică pondere o au grupele de vârstă între 0 - 4 

ani (4,61%), 5 – 9 ani (4,56%), 10 – 14 ani (5,02%), respectiv 15 – 19 ani (4,94%) grupe care influențează 

IPT. 

Se rețin implicațiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populației şcolare, în paralel cu 

fenomenul de îmbătrânire demografică, de care trebuie să se țină cont în planificarea ofertei şi a resurselor 

sistemului ÎPT pe termen lung. 

Regiunea Sud Muntenia - Structura populaţiei pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 

 
Sursa: INS 2020 

Judeţul Argeş. Structura populaţiei pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 
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Sursa: INS 2020 

Populația școlară din sistemul național de educație a fost în anul școlar/universitar 2018-2019 de 

3547,3 mii elevi și studenți 1 , în scădere cu 31,3 mii comparativ cu anul școlar/universitar precedent. 

Învățământul antepreșcolar și preșcolar, învățământul postliceal, precum și învățământul 

profesional sunt nivelurile educaționale în care populația școlară a crescut (cu 1,0%, 0,5% respectiv 0,3%) 

comparativ cu anul școlar/universitar precedent. 

Numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2017-2018 a fost de 501,8 mii elevi și studenți, în 

creștere cu 0,8% comparativ cu anul școlar/universitar precedent. 

În anul școlar/universitar 2018-2019, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în 

învățământulul primar și gimnazial (46,6%), iar circa o treime în învățământul liceal și cel antepreșcolar și 

preșcolar (17,8%, respectiv 15,4%). 

Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,0% au fost elevii1 și studenții de 

sex masculin și 72,0% au studiat în mediul urban. 

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul antepreșcolar și preșcolar, 

învățământul postliceal și învățământul profesional sunt nivelurile care au înregistrat creșteri ale populației 

școlare (+5,4 mii copii, +0,5 mii elevi, respectiv +0,2 mii elevi). 

În învățământul profesional au fost înscriși 90,5 mii elevi, acesta rămânând în continuare nivelul 

educațional cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare (2,5%), urmat de învățământul postliceal și 

de maiștri, cu 92,4 mii elevi (2,6% din totalul populației școlare). Învățământul primar și gimnazial, precum 

și cel liceal au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscriși în anul școlar 2018-

2019 față de cel anterior (-24,3 mii, respectiv -8,0 mii). 

Unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2018-2019 au aparținut, în 

principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (57,0%), liceal (21,1%), respectiv antepreșcolar și 

preșcolar (17,1%). 

Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (95,1%) în unitățile școlare publice, iar numai 

4,9% în unități școlare private. 

Pe niveluri educaționale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studenților înscriși în unitățile din 

învățământul public s-au regăsit în învățământul superior (87,7%), respectiv postliceal (53,9%). 
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Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație 

 
Evoluția populației școlare (2002-2016) 

Sursa: INS, preluat din 

Raport privind starea teritoriului România 2017  

- procente - 

Anul 
Antepreşcolar Preşcolar 

Primar și 

gimnazial 

Liceal şi 

profesional 

Postliceal şi 

de maiştri 
Superior 

2011-2012 0.0 16.9 40.9 22.6 2.0 17.6 

2012-2013 0.0 14.9 44.9 21.9 2.4 15.9 

2013-2014 0.0 15.0 45.9 21.2 2.7 15.2 

2014-2015 0.5 15.0 46.9 20.8 2.8 14.5 

2015-2016 0.5 14.7 47.0 20.4 2.7 14.7 

2016-2017 0.6 14.5 47.1 20.4 2.6 14.8 

 
Sursa: Anuarul satatistic al României, 2017 

Pe niveluri educaţionale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studenţilor înscrişi în unităţile din 

învăţământul public s-au regăsit în învăţământul superior (87,5%), respectiv postliceal (56,6%). 

Gradul de cuprindere în învăţământ al elevilor din grupa de vârstă 11-14 ani a înregistrat cel mai 

ridicat nivel (89,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă. 

Pe segmentul universitar 2018-2019, au fost înscrişi în învăţământul superior 533.700 de studenţi, din 

care 54,5% au fost studente. Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul 
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superior au fost cele de afaceri, administraţie şi drept (24% din totalul studenţilor), respectiv de inginerie, 

prelucrare şi construcţii (20,9% din totalul studenţilor). 

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2018-2019 a înregistrat cele mai 

ridicate valori în regiunea Nord-Est (614.500 de persoane), urmată de Bucureşti-Ilfov (509.200 persoane). 

La capitolul personalului didactic, datele INS relevă faptul că, în anul şcolar/universitar 2018-2019, 

acesta a însumat 234.600 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor 

didactice a fost de 15 elevi/studenţi la un cadru didactic. 

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem 

educaţional (78%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial 

(80,5%), postliceal şi de maiştri (77,6%), liceal (71,7%) şi profesional (67,8%). 

Cât priveşte numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2017-2018 şi aparţinând nivelurilor 

educaţionale gimnazial, liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, respectiv superior (licenţă, master şi 

doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale de cercetare avansată), acesta a fost de 501.800 de 

elevi şi studenţi. Preponderente au fost absolventele, în număr de 263.200, echivalentul a 52,4% din total, 

notează statistica. 

La sfârşitul anului şcolar 2017-2018 au absolvit învăţământul gimnazial 172.600 de elevi, cei mai 

mulţi dintre aceştia fiind înregistraţi în regiunea Nord-Est (19,8%). 

În acelaşi context, ponderea băieţilor, de 51,1%, o devansează uşor pe cea a fetelor, cu 2,2 puncte 

procentuale. În plus, în mediul urban, absolvenţii de gimnaziu reprezintă 55,1% din totalul absolvenţilor din 

acest nivel, însă, în profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale 

absolvenţilor din mediul rural (58,7%, respectiv 56,6%). 

La nivel liceal, la finele anului şcolar 2017-2018 au absolvit 148.700 de elevi, în scădere cu 3,2% 

comparativ cu anul şcolar anterior, iar majoritatea absolvenţilor de liceu a urmat cursurile învăţământului de 

zi (88,4%). 

Pe segmentul absolvenţilor din învăţământul liceal, statistica evidenţiază că aproximativ jumătate 

dintre aceşti au frecventat cursurile filierei teoretice (51,9% din total), 39,8% pe cele din filiera tehnologică, 

iar 8,3% din totalul absolvenţilor au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională. 

Datele INS arată că, în intervalul analizat, la examenul de bacalaureat s-au prezentat 136.900 de 

absolvenţi, din care 121.000 proveniţi din promoţia 2018, adică 88,4%. Au fost declarate reuşite 95.700 de 

persoane (69,9%). Din totalul absolvenţilor proveniţi din promoţia anului trecut, 91.000 de persoane (75,2%) 

au fost admise. 

Învăţământul profesional a fost absolvit de 23.300 de elevi, din care 97,3% au urmat cursurile 

unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar numai 2,7% pe cele din sectorul privat, în timp ce 

învăţământul postliceal şi de maiştri a fost absolvit de 31.000 de elevi, din care 62,7% au urmat cursurile 

unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar peste o treime (37,3%) pe cele din sectorul privat. 

Pe de altă parte, în învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost de 126.300, dintre 

care 59,1% au fost reprezentate de studente. 

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu 

profil afaceri, administraţie şi drept (26,7%), inginerie, prelucrare şi construcţii (17,1%), respectiv sănătate şi 

asistenţă socială (13,4%).  

Rata netă de cuprindere şcolară reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenţilor de vârstă oficială 

corespunzătoare fiecărui nivel de educaţie, cuprinşi în aceste niveluri de educaţie, calculat ca raport 

procentual din populaţia rezidentă din aceeaşi grupă oficială de vârstă. 
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Rata netă de cuprindere școlară pe niveluri de educație 

Sursa: INS, preluat din 

Raport privind starea teritoriului România 2017  

Se observă că față de anul școlar 2000/2001, valoarea indicatorului a scăzut pentru învățământul 

primar și gimnazial și a crescut pentru învățământul preșcolar, liceal și profesional, postliceal și superior. În 

ultimii ani școlari, indicatorul a cunoscut, în general o evoluție descedentă, reflectând tendința de scădere a 

populației școlare. 

Gradul de cuprindere şcolară pe vârste/grupe de vârstă – reprezintă numărul total al elevilor de o 

anumită vârstă/grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educaţie în care sunt cuprinşi, ca raport procentual din 

totalul populaţiei de aceeaşi vârstă/grupă de vârstă. 

Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară în anul 
şcolar/universitar 2018/2019) 

Grupe de vârstă 
Masculin Feminin 

  0 - 2 ani 8.5 9.0 

  3 - 5 ani 81.3 82.0 

  6 - 10 ani 89.2 89.0 

11 - 14 ani 89.2 88.6 

15 - 18 ani 75.8 77.3 

19 - 23 ani şi peste 60.1 77.0 

S-a utilizat populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2018 (date provizorii) 

 
Sursa datelor: INS, Cercetări statistice exhaustive privind statistica educaţiei în anul şcolar/universitar 

2018-2019 
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Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei 

regiuni arată că ponderea cea mai ridicată s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea 

Sud-Muntenia (54,2%), în timp ce învăţământul superior a fost preponderent în regiunea Bucureşti-Ilfov 

(33,9%). 

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au consemnat în învăţământul postliceal şi de maiştri din 

regiunile Centru (1,9%), precum şi din Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov (câte 2%). 

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale, 

în anul şcolar/universitar 2018-2019 

Regiunea de 

dezvoltare 

Antepreşcolar şi 

preşcolar 

Primar şi 

gimnazial 

Liceal şi 

profesional 

Postliceal şi 

de maiştri 
Superior 

    Nord - Vest 16.3 43.6 18.8 2.5 18.8 

    Centru 17.6 48.6 18.7 1.9 13.2 

    Nord - Est 15.4 49.8 21.8 2.0 11.0 

    Sud - Est 15.4 50.3 21.9 3.1 9.3 

    Sud - Muntenia 16.4 54.2 22.5 2.3 4.6 

    Bucureşti - Ilfov 12.2 36.5 15.4 2.0 33.9 

    Sud - Vest Oltenia 15.6 46.5 24.1 5.0 8.8 

    Vest 15.0 43.4 20.6 3.1 17.9 

Sursa datelor: INS, Cercetări statistice exhaustive privind statistica educaţiei în anul şcolar 2018/2019 

- procente - 

 
Sursa datelor: INS, Cercetări statistice exhaustive privind statistica educaţiei în anul şcolar 2018/2019 

- Număr personae - 

Macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare şi judeţe 

Ani 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Regiunea Sud - Muntenia 3128799 3108150 3085095 3059721 3031814 3002238 

Argeş 611024 606789 604058 600026 595887 590423 

Sursa: INS 2017 
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Distribuţia populaţiei la 1 ianuarie 2020 

 
Sursa: INS 2020 

Conform datelor statistice la nivelul anului 2020 (v. tab.de mai sus), judeţul Argeș are un grad 

relativ bun de urbanizare (46,29%), față de regiunea Sud-Muntenia (39,74%), dar sub procentul 

național (54,08%). 

Pe medii de rezidență, la nivel județean, preponderentă este populația rurală (53,7 %), mai mică 

comparativ cu populația rurală din Regiunea Sud – Muntenia (60,25 %). 

În judeţul Argeş învăţământul este organizat într-un sistem complex care poate asigura şcolarizarea la 

toate nivelurile. 

Rapoartele de țară din 2020 evidențiază faptul că, în ceea ce privește ratele șomajului, persistă 

diferențe semnificative de la un stat membru la altul, în timp ce rata sărăciei și a excluziunii sociale continuă 

să scadă pe fondul condițiilor bune de pe piața muncii. Prin urmare, va fi esențial să se pună în aplicare 

Pilonul european al drepturilor sociale astfel încât tranziția climatică și cea digitală să fie juste și echitabile 

din punct de vedere social. 

Creșterea productivității rămâne problematică, mai ales în lumina schimbărilor demografice. Nivelul 

insuficient al investițiilor, îmbătrânirea forței de muncă, deficitul de personal calificat și neconcordanța dintre 

oferta și cererea de competențe frânează creșterea potențială. 

Persistă diferențe foarte mari între statele membre din punctul de vedere al situației datoriei și al 

provocărilor în materie de durabilitate. Deficitele publice ale țărilor din UE au început, în medie, să fie din nou 

în creştere, inversând tendința de scădere din ultimii ani. Nivelurile actuale ridicate ale datoriei publice 

reprezintă o sursă de vulnerabilitate în unele state membre. 

În perioada următoare se preconizează o scădere a populației şcolare la toate nivelurile. 

Proiecția evoluției populației de vârstă şcolară şi preşcolară, până în anul 2060 

Conform studiului realizat pe baza prognozei INS, până în 2017 se estimează reduceri semnificative la 

nivel județean ale populației de vârstă şcolară şi preşcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă analizate. 

Efectele acestor evoluții vor afecta direct populația şcolară şi structura populației în vârstă de muncă (mai 

puțini tineri vor intra pe piața muncii), cu impact potențial asupra dezvoltării economico-sociale a județului. 

Între cele două recensăminte - 2002 şi 2011 - populaţia stabilă a României a scăzut cu 1,6 milioane 

locuitori. Dimensiunea neaşteptată a scăderii şi, mai ales, contribuţia pe care a avut-o migraţia externă - 

românii aflaţi în străinătate şi care nu au fost înregistraţi la recensământ - a scos în evidenţă un declin 

demografic bine instalat. Declinul demografic capătă astfel dimensiuni noi, amplificând deteriorarea în special 

din perspectiva structurii pe vârste a populaţiei. 
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Proiectarea demografică îşi propune, ca, pe baza analizei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei externe 

(persoanele care și-au schimbat domiciliul în altă țară) să se anticipeze evoluţia probabilă a populaţiei ţării 

până în anul 2060. În toate variantele de proiectare, atât în variantele cu migraţie externă cât şi în variantele 

fără migraţie externă, populaţia ţării se va reduce cu valori între 5,9 milioane şi 8 milioane persoane. 

Evoluţia populaţiei rezidente a României până în anul 2060, 

în varianta cu migraţie externă 

 

Sursa INS 2017 

Proiectarea populaţiei României în profil teritorial, la orizontul anului 2060 

În perioada 2011-2060, populaţia de vârstă corespunzătoare învăţământului obligatoriu (7-14 ani) se 

va reduce cu peste 850 mii persoane (-49,4%), ajungând în varianta cu migraţie la 873 mii persoane iar în 

varianta fără migraţie la 924 mii persoane. Aceeaşi tendinţă este anticipată şi pentru populaţia de 15-24 ani, 

care poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi. Numărul tinerilor 

în vârstă de 15-24 ani va fi de 2,2 milioane persoane în 2030 (în ambele variante) şi 1,4 milioane persoane în 

2060. 

Proiectarea populaţiei şcolare în anii 2030 şi 2060 

 
Sursa: INS, preluat din 

Raport privind starea teritoriului România 2017  
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Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă 

a populaţiei din grupa de vârstă 35-55 ani, active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de 

formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

Imaginea furnizata de analiza demografica, se caracterizează prin: 

 declinul demografic general, în mod accentuat pentru populația tânără; sporul natural negativ; 

 reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de migrația externă; 

 scăderea populației urbane pe fondul dominării populației rurale; 

 dominanța populației de naționalitate română; dominanța populației cu religie creștin – ortodoxă; 

 o scădere generală a ratei de fertilitate; 

 o ușoară creștere a vârstei medii a populației, pe ambele sexe, cu pondere mai mare la populația feminină; 

 o creștere a populației în localitățile care fac parte din zona metropolitană a municipiului Pitești; 

 în ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, se constată o scădere a populației majoritare de etnie 

română; asistăm, de asemenea, la o dublare a ponderii populației de etnie romă. 

Declinul grupei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin sprijinirea 

unei vieți active pe piața muncii cât mai lungi și o bătrânețe activă. Aceasta presupune educația și formarea pe 

parcursul întregii vieți, retragerea din activitate mai târziu și progresiv. 

Scăderea populației școlare necesită: 

−Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii; 

−Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii; 

−Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul VET a persoanelor care 

provin din grupuri vulnerabile (populația de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „școala după școală”, 

învățarea asistată și educația remedială, „educația de a doua șansă” 

−Promovarea unei culturi a învățării permanente și a „regiunilor de învățare”; 

−Asigurarea accesului cadrelor didactice din VET la programe de reconversie profesională. 

Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: 

o reducerea numărului populației active;  

o deteriorarea raportului de dependență economică; 

o reducerea populației de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educațional şi asupra 

întregii vieți economice şi sociale 

Față de aceste constatări, se recomandă: 

 Îmbătrânirea populației constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să conducă 

la prelungirea vieții active pentru adulți: 

- Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populației vârstnice 

(asistența medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare 

de psihiatrie, unități medico-sociale); 

- Dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ și calitativ prin asigurarea de 

agenți de turism – ghizi cu experiență în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică și 

înfrumusețare. Se recomanda creșterea școlarizării pentru domeniile de calificare: turism și alimentație și 

estetica și igiena corpului omenesc. 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani care au 

părăsit sistemul de educaţie, cu cel mult învăţământul secundar inferior-maxim ISCED 2 absolvit). 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ținta 

UE 27   
16.9 16.4b 16.0 15.6 15.2b 14.7 14.4 14.0 13.8 13.2 12.6 11.8 11.1b 11.0 10.6 10.5 10.5 10.2 : 

UE 28   
17.0 16.4b 16.0 15.7 15.3b 14.9 14.7 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2b 11.0 10.7 10.5 10.5 10.3 10 

Romania 22.9 21.7 23.0 22.5b 22.4 19.6 17.9b 17.3 15.9 16.6 19.3b 18.1 17.8 17.3 18.1b 19.1 18.5 18.1 16.4 15.3 11.3 

Sursa: https://insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_40 

https://insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
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*Datele pentru perioada 2004-2013 au fost recalculate în funcţie de populaţia rezidentă reestimată în condiţii de 

comparabilitate cu rezultatele Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 

Rata de părăsire timpurie a școlii în România s-a redus la 15,3% în 2019, de la 19,1% în 2015, potrivit 

datelor Eurostat publicate recent. Este cea mai amplă scădere (-3,8%) a acestui indicator înregistrată la nivelul celor 

27 de state ale Uniunii Europene, în perioada ultimilor 5 ani 

În ultimii zece ani, rata de părăsire timpurie a școlii în România a avut o evoluție în stagnare de la 

19,3% în 2010, la 17,3% în 2013 și apoi din nou o creștere până la 19,1% în 2015. A scăzut apoi constant 

ajungând la 15,3% în 2019, încă departe de ținta propusă și asumată în Strategia 2020, de 11,3%. 

 

La nivelul mediei Uniunii Europene rata de părăsire este de 10,3% în 2019, față de 11% în 2015, iar 

ținta asumată pentru anul 2020 este de 10%. Cea mai mică rată de părăsire timpurie a școlii este în Croația, de 

doar 3%, urmată de Lituania și Grecia cu 4 și 4,1%. 

Cauzele părăsirii timpurii au fost detaliate de Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, 

adoptată de România în 2015: 

 lipsa accesibilității în general și a adaptării rezonabile în învățământ, 

 lipsa tehnologiilor de acces și a tehnologiilor și dispozitivelor asistive în procesul de învățământ, 

 insuficiența serviciilor de sprijin oferite, 

 lipsa transportului adaptat, 

 slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța dezvoltării potențialului copilului/tânărului cu 

dizabilități, 

 atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară a copiilor și tinerilor cu dizabilități 

și/sau cerințe eductive speciale și altele. 

Peste 277.600 de tineri cu vârstele între 18 și 24 de ani abandonaseră școala între 2010 și 2017, 

plecând din timpul sau imediat după gimnaziu. În România părăsirea timpurie a școlii este la al treilea cel mai 

mare nivel din Europa după Spania și Malta, potrivit Eurostat. Avem o rată de părăsire timpurie a școlii de 

15,3%. Motivele abandonului școlar au fost inventariate de către Eurostat, în Labour Force Survey 2017. 

 
Cele mai importante motive ale abandonului școlar sunt cele care țin de familie (decizia aparține 

familiei), de sănătate (am fost nevoit să renunț) sau alte motive. Numărul celor care au răspuns așa trece de 

85.900 de tineri între 18 și 24 de ani, potrivit Eurostat. 
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Abandonul școlar continuă și la liceu, unde peste 109.000 de elevi au renunțat la școală între 2013 și 

2017, potrivit datelor publicate de Ministerului Educației și analizate de Edupedu.ro. Numărul este 

echivalentul populației unui oraș ca Suceava. Este vorba despre elevi cu vârste între 15 și 18 ani care nu au 

mai terminat învățământul liceal, la filierele teoretică, tehnologică și vocațională. 
Rata de părăsire timpurie a școlii în funcție de mediul de rezidență arată un decalaj de 17 

puncte procentuale între rural, de 26,3% și urban de 9,3%. Diferența se poate observa și între orașele 

mici și mari, unde rata de abandon este în creștere, de la 14,4% în 2012 la 17,5% în 2017. 

Rata de părăsire timpurie a școlii pe regiuni arată, de asemenea, o diferențiere puternică între 

regiunile sărace și cele mai dezvoltate. În regiunile Nord-Est și Sud-Est rata de părăsire timpurie a 

școlii este cea mai ridicată, înregistrând un nivel aproape de patru ori mai mare față de cel al regiunii 

București-Ilfov, de 23,6% și respectiv 22,4%, față de 5,5% în 2017. La nivel intraregional, cu riscul 

de abandon școlar se confruntă cu precădere tinerii din grupuri vulnerabile, cum ar fi familiile sărace 

sau cele de etnie romă. 

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal şi profesional 

Regiunea Sud-Muntenia 

În ultimii 5 ani a avut loc o reducere semnificativă a abandonului școlar în Regiunea Sud-Muntenia, 

mai ales în mediul rural, unde în 2017 fusese atinsă valoarea de doar 0,7%. În 2018 a avut loc o creștere până 

la 1,6%, dar chiar și așa, aceasta rămâne cea mai redusă valoare a acestui indicator la nivelul întregii țări. 

 
Conform INS, pe niveluri de educaţie, rata abandonului a înregistrat în anul 2018 o creştere cu 0,1 

puncte procentuale în învăţământul primar şi gimnazial, a rămas la acelaşi nivel în învăţământul liceal şi 

profesional, iar în învăţământul postliceal şi de maiştri a înregistrat o scădere cu 0,8 puncte procentuale 

comparativ cu anul precedent. 

 
Sursa datelor: INS 
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Rata abandonului în învățământul preuniversitar, pe niveluri de educație, în județul Argeș 

- Procente - 

Niveluri de instruire
 

Ani 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Învățământ primar și 

gimnazial 
1,1 1 0,7 0,8 1,4 1 1 

Învățământ primar 1 0,7 0,4 0,6 0,9 0,8 1 

Învățământ gimnazial 1,1 1,2 1 1,1 1,9 1,3 1,1 

Învățământ secundar ciclul 2 

(liceal si profesional) 
: 3,2 2,8 2,3 2,1 2,3 1,7 

Învățământ liceal 2,3 : : : : : : 

Învățământ profesional 5,8 : : : : : : 

Învățământ postliceal și de 

maiștri 
6,5 7,2 5,5 : 5 5,9 5,6 

Legendă: ':' ‐ date lipsă; 

Sursa: © 1998 ‐ 2018 Institutul National de Statistica 

2.1.4. Infrastructura de învăţământ 

Potrivit publicației Tendințe sociale (INS, 2020), scăderea continuă a populaţiei şcolare a condus la 

restructurarea reţelei de învăţământ, astfel încât, în perioada 2000-2018 numărul unităţilor educaţionale s-a 

redus la o treime. Tendinţa de reducere a numărului de şcoli se manifestă şi în învăţământul primar şi 

gimnazial, prin transformarea unor unităţi şcolare în secţii ale altor şcoli primare şi gimnaziale mai mari, 

respectiv în grupuri şcolare în care funcţionează mai multe niveluri de educaţie. 

Evoluţia unităţilor de învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, în perioada 2000-2018 

 
Sursa: INS, Cercetările statistice privind educaţia 

Comparativ cu anul şcolar 2000/2001, numărul şcolilor din primar şi gimnazial a scăzut în anul 

2018/2019 de peste trei ori, iar numărul de licee a crescut la 108,4%. 
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Evoluţia unităţilor din învăţământul liceal, în perioada 2000-2018 

 
Sursa: INS, Cercetările statistice privind educaţia 

În perioada 2000-2018, învăţământul superior a pierdut un număr de 34 de instituţii universitare. În 

anul universitar 2018/2019, învăţământul superior cuprinde 92 instituţii universitare, 55 unităţi aparţinând 

sectorului public. 

2.1.5. Cererea de competenţe 

Prin analiza ofertelor locurilor de muncă de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă s-a 

desprins concluzia că angajatorii preferă persoane care posedă un nivel superior al competenţelor tehnice şi 

abilităţilor cheie cum ar fi: 

 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională; 

 capacitate de adaptare a competenţelor la cerinţele angajatorilor; 

 capacitate de comunicare; 

 disponibilitate la mobilitate geografică; 

 capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 

 abilităţi antreprenoriale; 

 abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie 

Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care ştiu să utilizeze 

calculatorul şi au abilităţi de comunicare în limbi străine (mai ales limbi străine aplicate), cu toate acestea 

salariile oferite sunt neatractive. 

Majoritatea anunţurilor care au apărut în mass-media cu privire la angajare, indiferent de domeniu scot 

în evidenţă cererea de experienţă profesională. 

2.1.6. Parteneri actuali şi potenţiali 

În contextul unei societăţi care doreşte să evolueze pe coordonatele economiei de piaţă, echilibrul 

dintre cererea de educaţie şi oferta educaţională constituie un principiu fundamental al dezvoltării, iar 

colaborarea şcolii cu agentul economic, în cadrul unui parteneriat educaţional, ar trebui să reprezinte o 

prioritate socială. 

Colegiul Tehnic „ARMAND CĂLINESCU” Piteşti desfăşoară activităţi intense de parteneriat, vizând 

trei niveluri: 

  Parteneriate cu agenţi economici - 13 Convenţii de Colaborare (anexa 6); 

  Parteneriate cu alte unităţi şcolare – licee şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” 

Ştefăneşti şi Şcoala Specială cu Deficienţe Asociate „Sfântul Stelian” Costeşti, “Matei 

Basarab”,”Mircea cel Bătrân”, “Nicolae Simonide”, ”Ion Minulescu”, Colegiul Tehnic “Dimitrie 

Dima”, Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” ș.a.. 

  Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii: I.Ş.J., C.C.D., Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu”, 

Centrul Europe Direct, AIESEC, Centrul Cultural Piteşti, Muzeul Judeţean, Universitatea din Piteşti, 

Universitatea “Constantin Brâncoveanu”, Şcolile  Şcoala Specială Valea Mare, ş.a. precum şi 

protocolul de colaborare încheiat cu Agenţia de Protecţia Mediului, Apă Canal 2000, Direcţia Apele 
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Române, Agenţia Naţională Antidrog, Direcţia Generală Anticorupţie, Jandarmeria Română, Poliţia 

Locală ş.a. 

2.1.7. Strategia susţinerii educaţiei şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea Sud Muntenia în 

perioada 2014-2020 

 Obiectivul principal al acestei priorităţi pentru perioada 2014-2020 este: ”Dezvoltarea capitalului 

uman din regiunea Sud Muntenia prin creşterea accesului şi a participării la educaţie şi instruire pe tot 

parcursul vieţii şi stimularea ocupării forţei de muncă.” 

O măsură ar fi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de cercetare. Scopul 

acestei măsuri este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii educaţionale şi de 

cercetare prin dotarea şi modernizarea şcolilor, a grădiniţelor, a campusurilor şcolare, precum şi a centrelor 

pentru formare profesională şi a centrelor şi instituţiilor de cercetare, în vederea asigurării unui proces 

educaţional de calitate care să corespundă standardelor europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi 

a adulţilor la procesul educaţional. 

 Un aspect important de amintit este faptul că, în perioada 2004 - 2011, numărul unităţilor şcolare a 

scăzut cu 79,2% (-836 de unităţi de învăţământ), în special în mediul rural (judeţele din sudul regiunii Sud 

Muntenia), pe fondul unei tendinţe de creştere a ratei natalităţii în perioadele 2004 - 2006, 2008 - 2009, urmată 

de o scădere nesemnificativă a acesteia în 2007, 2010 şi în 2011. 

 Este evident faptul că tendinţa de creştere a natalităţii înregistrată în ultimii ani, va pune presiune pe 

infrastructura educaţională actuală, prin creşterea cererii de spaţii de învăţământ, fiind necesare investiţii 

pentru realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii educaţionale, precum şi dotarea cu 

echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie. 

 O altă măsură: corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii. 

 Performanţele pieţei forţei de muncă depind în mare măsură de corelarea ofertelor de educaţie şi 

formare profesională cu cerinţele pieţei muncii. Cu toate acestea, în ultima perioadă, pe piaţa forţei de muncă 

s-a constatat existenţa unei rupturi între oferta sistemului educaţional şi cerinţele pieţei forţei de muncă. 

În acest context, se impune o regândire a politicilor din domeniul educaţiei, în contextul schimbărilor 

intervenite în mediul economic şi social, astfel încât să existe o corelaţie între cerinţele impuse de evoluţia 

pieţei muncii şi tipurile de calificare furnizate de sistemul educaţional. 

2.2. Analiza mediului intern 

În anul şcolar 2019-2020, la început de an școlar, sunt înscrişi 1010 elevi, la învăţământ formă de zi, 

seral și postliceal cu frecvenţă și a doua șansă. 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. 

Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un raport. 

Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

PUNCTE TARI: 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încât profesorii pot să-şi 

adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor, catalogul clasei, 

proiectarea lecţiilor); 

 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea cunoştinţelor de 

bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte comisii metodice); 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai bune la 

învăţătură; 

 70% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica 

discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul comisiilor metodice); 

 Stabilirea unor programe adaptate pentru copiii cu CES cu profesorii de la clasă, diriginți, profesori 

de sprijin şi itinerant; 
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 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale 

comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor comisiilor metodice); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în 

proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la 

lecţie). 

 Rezultate bune la examenele de bacalaureat şi absolvire nivel 1, 2 și 4 de calificare (sursa: 

statisticile şcolii); 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea 

la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile 

profesorilor); 

 Cadrele didactice aplică în cadrul lecţiilor metode moderne, încurajând învăţarea centrată pe elev; 

PUNCTE SLABE: 

 Numărul mic de manuale la module clasele a XI-a - a XII-a (dovezi: rapoarte comisii metodice); 

 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: 

rapoarte comisii metodice, mediile de admitere în clasa a IX-a); 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi (pregătirea 

pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare; 

 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii, 

predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: deşi elevii claselor a XII a sunt conştienţi de 

lacunele lor la disciplinele la care vor susţine examenul de bacalaureat, continuă să absenteze de la 

aceste ore); 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din 

cauza orarului deja încărcat al acestora, a lipsei spaţiului şi a lipsei de interes din partea acestora; 

 Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după nevoile fiecăruia; 

 Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţământul obligatoriu. 

Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea calităţii; 

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe 

baza testelor iniţiale; 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, 

abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici; 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea centrată pe elev; 

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem A.E.L.; 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare - învăţare; 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea 

motivaţiei învăţării; 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială mai 

bună; 

 Utilizarea unor mijloace de învăţământ moderne şi integrarea lor în lecţie; 

 Desfăşurarea lecţiilor în laboratoare, cabinete dotate corespunzător; 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului şi 

prevenirii abandonului; 

 Implicarea susţinută a părinţilor, a comunităţii locale şi a agenţilor economici în îmbunătăţirea bazei 

materiale din cabinete şi laboratoare. 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

PUNCTE TARI: 
- clădirea este amplă, spaţioasă, cu elemente de arhitectură; 



Plan de acţiune al şcolii COLEGIUL TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU” Piteşti 

37 

- liceul dispune de o dotare acceptabilă: 

- corpul A, prevăzut cu: 15 săli de clasă, bibliotecă cu 25726 de volume, 702 fișe cititori (50 

cadre didactice, 652 elevi), laborator de chimie (dotat cu microscoape, retroproiector, 

epiproiector, trusă de chimie didactică, reactivi), biologie (dotat cu calculator, mulaje, lupă 

binoculară, lupă disecţie, microscoape învăţământ, truse biologie elevi, atlase zoologice la 

vertebrate şi nevertebrate, preparate microscopice, secţiuni vegetale, schelete diferite), fizică 

(dotat cu 5 calculatoare conectate la internet, un videoproiector, aparat proiecţie cu automat, 

galvanometre, multiampermetru, multivoltmetru, transformator cu redresor trusă 

calorimetrică, trusă maşini electrice, trusă optică geometrică, riglă de calcul); cabinet de 

limbi străine (dotat cu 1 videoproiector, 1 home cinema, casetofon); dotarea corpului A cu 

tâmplărie nouă din PVC, înlocuire parchet, montare lambriuri, înlocuire uşi la toate sălile de 

clasă + grupurile sanitare; 

- corpul B, prevăzut cu două laboratoare de informatică dotate cu 52 de calculatoare toate 

legate la internet; un cabinet de informatică dotat cu un calculator şi acces la internet; un 

cabinet tehnologic - textile dotat cu o tablă interactivă, 6 calculatoare conectate la internet, 

un laptop, un videoproiector; un cabinet electro-mecanic dotat cu un videoproiector şi 

aparate de specialitate; un laborator de comerţ dotat cu 10 calculatoare (mutat în corpul C 

începând cu anul școlar 2018-2019), 1 multifuncţională, 1 tablă white board; 3 săli de clasă; 

1 laborator pentru profilul turism și alimentație publică; 

- corpul C, prevăzut cu: un cabinet de documentare şi informare dotat cu mobilier modern, 3 

calculatoare, un videoproiector, un televizor cu plasmă, 8 laptop-uri; două ateliere de 

confecţii îmbrăcăminte dotate cu 42 maşini simple de cusut industriale, 5 maşini de surfilat, 

2 maşini de croit şi o maşină de brodat; un laborator pentru profilul ”Textile pielărie” dotat 

cu 15 maşini simple de cusut industriale, o maşină de surfilat, un calculator, dispozitive 

specifice domeniului ”Textile pielărie”; o sală de sport; 3 săli de clasă; 

- toate cele trei corpuri de clădire sunt prevăzute cu iluminat electric adecvat şi sistem de încălzire prin 

centrala proprie;  

- existenţa unor spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi extraşcolare de către elevi (sală de festivităţi, 

amfiteatru). 

PUNCTE SLABE: 

  Cele 3 corpuri de clădire necesită lucrări de reabilitare (faţada şi interior), lucrări ce au fost demarate; 

  Câteva săli de clasă din corpul B necesită modernizări; 

  Cu toate dotările efectuate în anul şcolar trecut, mai este necesară modernizarea bazei materiale în 

unele cabinete şi laboratoare; 

  Deşi dispune de un număr de 25726 de volume, se impune mărirea spaţiului de depozitare a fondului 

de carte; 

  Sala de sport este subdimensionată şi nu îndeplineşte condiţiile desfăşurării activităţilor sportive 

competiţionale (baschet, handbal, volei); 

  Lipsa terenului de sport, activităţile sportive desfăşurându-se în curtea şcolii; 

  Calculatoarele existente, chiar şi cele primite prin sistemul AEL sunt depăşite; 

  Dotarea cu echipamente IT, deşi peste media pe ţară, este insuficientă. 

2.2.3. Rezultatele elevilor 

PUNCTE TARI: 

  Clasele de început se formează, în general, în totalitate din prima sesiune de repartizare; 

  În cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au obţinut 

rezultate bune la nivel judeţean şi naţional mai ales la disciplinele tehnice (anexa 4); 

  Promovabilitatea la examenele de bacalaureat din anii şcolari 2008-2009 şi 2009-2010 a fost peste 

media judeţului, în anii şcolari 2010-2011 şi 2011-2012 a fost sub media judeţului de 46,5%. În anii şcolari 

2013–2014, 2014-2015 și 2015-2016 se observă o ușoară creştere a promovabilităţii, totuși puțin mai scăzută 

față de anul școlar 2012-2013 (procent de promovabilitate în prima sesiune de 50% față de 52,38%); în anul 

şcolar 2016-2017 promovabilitatea a fost puţin sub nivelul pe ţară (71,4% în sesiunea de vară) şi sub cel pe 
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judeţ (62,90% în sesiunea de vară faţă de peste 76% şi 26,81% în sesiunea de toamnă faţă de 29,04%), dar mai 

mare faţă de aceeaşi perioadă anului şcolar anterior. În anul școlar 2018-2019, se observă o ușoară creștere a 

procentului de promovabilitate faţă de anul şcolar anterior în sesiunea iunie-iulie (54,86% față de 48,88%) și 

în sesiunea august-septembrie (36,95% față de 32,35%); 

 Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 

 Elevii şcolii participă la activităţi extracurriculare, obţinând rezultate deosebite; 

  Şcoala dispune de echipe de baschet fete şi băieţi, cu echipamente sportive în culorile liceului, 

premiate la diferite concursuri și o echipă de handbal fete 

PUNCTE SLABE: 

  Absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu (sursa: evidenţele 

şcolii privind absenţele); 

 În anul școlar 2019-2020 rata abandonului şcolar a fost de 1,65%, mai mare decât anul trecut în 

principal datorită unui număr mai mic de elevi veniți pe parcursul anului școlar, un număr constant de 

elevi transferați, cu abandon școlar și repetenți față de anul anterior, un număr mai mare de elevi 

angajaţi pe piaţa muncii, o parte din ei optând pentru frecventarea cursurilor la seral și datorită 

incertitudinii situației, contextul medical epidemiologic 

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor 

PUNCTE TARI: 

  Existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

  Existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă începând cu anul şcolar 2001-2002;  

  Existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii; 

  Acordarea unui număr mare de ore din cadrul activităţilor desfăşurate la Consiliere şi Orientare 

educaţională problemelor legate de alegerea carierei.  

PUNCTE SLABE: 

  Fluctuaţia profesorilor suplinitori în fiecare an şcolar. 

  Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

  Neadaptarea elevilor la fluctuaţiile de pe piaţa muncii atât ca locuri de muncă cât şi ca specializări 

noi. 

  Circulaţia şi popularizarea informaţiilor este greoaie. 

2.2.5. Asigurarea calităţii 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul 

învăţământului profesional şi tehnic, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente 

care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. 

Misiunea Comisiei pentru asigurarea calităţii din Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” este de a 

efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar Colegiul Tehnic 

„Armand Călinescu” Piteşti, cu scopul de: 

a) a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi 

standardelor de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare; 

b) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului 

preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, 

accesibile publicului, despre calitatea educaţiei în Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti; 

c) a susţine şi organiza echipele de proiect, atât în cazul obţinerii unor noi acreditări ARACIP: cât și a 

obținerii acreditării pentru specializările acreditate, a evaluărilor periodice; 

d) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

e) a răspunde cerinţelor ARACIP propuse Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în vederea 

implementării politicilor şi strategiilor de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului 

preuniversitar. 
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2. 3. Resurse fizice şi umane 

2.3.1. Resurse fizice 

În administrarea şcolii există trei corpuri de clădire: corpul A, corpul B transformat din internat în 

săli de clasă şi corpul C cu săli de clasă, atelierele şcolare, sala de sport, sala de festivităţi, Centrul de 

Informare şi Documentare pentru elevi şi cabinetul medical. 

Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

- săli de clasă - 21 din care: 15 în corpul A, 3 în corpul B, 3 în corpul C; 

- laboratoare - 10 din care: 1 biologie, 1 chimie, 2 informatică, 2 tehnologic – textile (Corp B şi C), 2 

comerţ, 1 electro-mecanic, 1 turism și alimentație publică; 

- cabinete - 3 din care: 1 informatică, 1 psihopedagogic, 1 cabinet CEAC; 

- 1 centru de informare şi documentare în corpul C; 

- ateliere şcolare - 2 din care: 2 confecţii textile;  

Şcoala dispune şi de o sală de festivităţi dotată cu scenă unde se desfăşoară activităţile extracurriculare ale 

elevilor. 

  Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2018-2019: 

 1 laborator AEL, care dispune de 25 calculatoare Pentium IV + un server, 1 imprimantă, 1 scaner, 1 

videoproiector; 

 1 laborator informatică care dispune de 25 calculatoare + un server, 1 imprimantă, 1 videoproiector; 

 1 cabinet informatică care dispune de 1 calculator şi 1 imprimantă; 

 1 laborator tehnologic care dispune de 6 calculatoare, 1 laptop, 1 videoproiector, 1 imprimantă, 1 tablă 

interactivă; 

 cabinete directori – 1 laptop, 2 multifuncţional, 2 copiatoare; 

 laborator de fizică 5 calculatoare, 1 videoproiector, 1 imprimantă; 

 laborator de biologie 1 calculator; 

 laborator de chimie 1 calculator, 1 imprimantă; 

 cancelarie 1 calculator depăşit moral; 

 secretariat 2 calculatoare, 1 imprimantă, 1 xerox; 

 contabilitate 2 calculatoare, 3 imprimante, 1 xerox; 

 administrator 1 calculator, 1 imprimantă; 

 bibliotecă 2 calculatoare, 1 multifuncţională. 

 donație E-MAG: 12 laptopuri  

 laborator firmă de exercițiu: 10 calculatoare prin proiect POSDRU 

Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi. Şcoala 

dispune de cont de e-mail (liceul_armand@yahoo.com), adresa de facebook: 

https://www.facebook.com/armand.calinescu.1422 și un site: www.colegiultehnicarmandcalinescu.ro. 

MENCȘ a implementat Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL oferă 

posibilitatea de susţinere a activităţilor de predare–învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date. 

2.3.2. Resurse umane 

1. Cadre didactice: 

Şcoala dispune de: - 6655  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  dintre care: 

- 45 titulari, 20 suplinitori: 

 39 cu gradul didactic I 

 9 cu gradul didactic II 

 8 cu gradul definitiv 

 9 debutanți 

- 77  iinnggiinneerrii  ((66  ttiittuullaarrii)) dintre care: 

 4 cu gradul didactic I 

 2 cu gradul didactic II 

 1 debutant 

mailto:liceul_armand@yahoo.com
https://www.facebook.com/armand.calinescu.1422
https://sites.google.com/site/colegiularmand/home
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--  1122  eeccoonnoommiişşttii  ((55  ttiittuullaarrii))  dintre care:  

 5 cu gradul didactic I 

 2 cu gradul didactic II 

 5 debutant 

- 11  mmaaiissttrruu  iinnssttrruuccttoorr cu gradul didactic I – titular 

 absolvenţi de master/ reconversie profesională; 

 4 doctori; 

Din rândul acestora au fost selecţionaţi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş profesori 

metodişti, membri în consiliile consultative de specialitate. 

Existenţa unui număr mare de cadre didactice cu norma de predare în mai multe unităţi şcolare şi care 

îşi desfăşoară activitatea în liceul nostru, creează o schimbare a încadrării la unele clase, de regulă aceleaşi, cu 

impact negativ asupra evoluţiei elevilor. 

2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic: 

În unitatea noastră sunt încadrate 14 cadre didactice auxiliare şi nedidactice, după cum urmează: 

- 1 laborant; 

- 1 bibliotecar; 

- 1 secretar şef; 

- 1 secretar; 

- 1 contabil şef; 

- 1 analist-programator/inginer sistem; 

- 1 administrator patrimoniu; 

- 1 secretar; 

- 1 informatician; 

- 3 îngrijitori şcoală; 

- 1 muncitor 

3. Elevi: 

În prezent în şcoală sunt 1010 elevi din care 600 elevi liceu formă zi, 51 elevi ,,A doua șansă”, 206 

elevi seral, 79 elevi la școala postliceală și 74 la școala profesională, repartizaţi în 40 de clase: 

- 25 de clase de liceu, dintre care 4 clase cu profil resurse şi protecţia mediului, 12 clase - servicii şi 9 cu 

profil tehnic; 

- 4 clase de A doua șansă; 

- 6 clase de seral; 

- 2 clasă școală postliceală; 

- 3 clase școala profesională; 

- constituirea claselor a fost făcută cât mai omogen posibil, în funcţie de nivelul de cunoştinţe ale 

elevilor şi de limbile străine studiate; 

- rezultatele la tezele naţionale cu subiect unic şi la bacalaureat au fost bune, astfel admiterea în 

învăţământul superior a absolvenţilor claselor a XII-a s-a realizat într-un procent ridicat; 

- obţinerea certificatului de competenţe profesionale le oferă posibilitatea absolvenţilor să obţină o 

calificare necesară încadrării pe piaţa muncii; 

- la concursurile şi olimpiadele şcolare elevii participanţi au obţinut rezultate bune; 

- existenţa unui număr mare de elevi talentaţi, cu aptitudini artistice, teatrale, muzicale, tehnice, sportive 

care şi-au demonstrat pasiunea prin participarea la competiţii. 

2.4. Analiza SWOT 

Puncte tari 

 personal didactic şi auxiliar competent, calificat (sursa: statisticile şcolii); 

 management reformator (sursa: note de control a I.Ş.J); 

 rezultate bune obţinute de elevi (sursa: statisticile şcolii); 

 parteneriate viabile şi eficiente (sursa: anexă parteneri); 

 conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa: evidenţă contabilă); 

 resurse extrabugetare (sursa: evidenţă contabilă); 
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 existenţa în şcoală a unui psiholog şcolar (sursa: contract de muncă); 

 metodişti şi formatori în rândul cadrelor didactice (sursa: statisticile şcolii). 

 oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii (sursa: Planul de 

şcolarizare); 

 preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (sursa: materialele promoţionale realizate; 

dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în şcoală: fotografii, articole din presă, filme); 

 orientarea şcolară a absolvenţilor de gimnaziu către liceul nostru. Elevii de gimnaziu cu medii mari 

au optat pentru liceul nostru. 

Puncte slabe 

 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

 nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii 

 reticenţa unor cadre didactice în aplicarea metodelor active de învăţare 

 absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu 

 populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici 

 procent de promovabilitate la bacalaureat scăzut, puțin sub media pe județ 

Oportunităţi 

 domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă 

 disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, sponsorizări pentru 

şcoală 

 programele cu finanţare europeană (Sursa: www.infoeuropa.ro) 

 gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învăţământ 

 necesitatea formării continue a adulţilor 

 activitățile propuse prin intermediul proiectului ROSE 

Ameninţări 

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

 scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă (domeniul textile-pielărie, mecanic, electric)  

 dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă de şcoală; 

 delincvenţa juvenilă; 

 migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate; 

 abandon şcolar provocat de plecarea părinţilor la muncă în străinătate şi de situaţia materială precară; 

 dificultăţi de integrare socio – profesională a absolvenţilor (sursa: datele privind monitorizarea 

absolvenţilor); 

 resurse bugetare insuficiente (sursa: bugetul de venituri şi cheltuieli); 

 lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului (sursa: legislaţia în vigoare); 

 numărul mare de elevi navetiști; 

 scăderea numărului de elevi absolvenți care se înscriu la examenul de bacalaureat; 

2.5. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ 

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 

 Îmbunătăţirea accesului la informare  

 Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2019 cel puţin la nivelul anului 2010. 

 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special pentru 

ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere) 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate. 

 Implementarea şi derularea de proiecte educative 
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 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi 

programe; 

 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii. 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 Consilierea părinţilor 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere oferite elevilor de către şcoală. 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare, 

informatizare bibliotecă, C.D.I., mobilier, obţinerea resurselor extrabugetare). 
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PARTEA 3 

3.1 Planul operaţional de implementare a planului de acţiune al şcolii în perioada 2017-2022 
 

PRIORITATEA 1: RECONSIDERAREA FILOZOFIEI INSTITUŢIONALE, PRIN IMPLEMENTAREA ŞI DEZVOLTAREA UNUI 

MANAGEMENT DE TIP INOVATOR 

OBIECTIVUL 1: Construirea şi aplicarea unui management inovator prin mobilizarea şi utilizarea eficientă a resurselor organizaţionale 

ŢINTA: Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale din instituţie 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Personalizarea relaţiei dintre 
manageri şi subordonaţi şi 
aplicarea unui stil managerial 
bazat pe încredere 
 
- Asigurarea îndeplinirii 
rolurilor, responsabilităţilor, 
funcţiilor şi atribuţiilor ca 
urmare a descentralizării 
învăţământului preuniversitar 
 
- Accesul eficient al unităţii 
şcolare, la informaţiile 
privitoare la legislaţia şcolară, 
solicitările MEN, ISJ, alte 
organisme, cât şi al 
partenerilor educaţionali cu 
şcoala 
 
- Stabilirea unor atribuţii 
privind creşterea autorităţii 
cadrelor didactice, 
valorificându-se abilităţile 
fiecărei persoane din comisiile 
de lucru 
 
- Delegarea de sarcini cadrelor 

 
 Situaţii statistice 

 
 Cataloage 
 
 Legislaţie 
 
 Internet, pag. 
web MEN, ISJ 
 
 
 Documente 
şcolare 
 
 Personal didactic 
 
 Personal auxiliar 
şi nedidactic 
 
 
 Fişa postului 
 
 Managementul 
sarcinilor de lucru 

 

 

 

Semestrial 

2017-2022 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

2017-2022 

 

Permanent 

- Colectarea unor 
informaţii corecte pentru 
proiectare, organizare, 
monitorizare şi evaluare 
obiectivă 
 
- Utilizarea concretă şi 
coordonarea eficientă a 
resurselor materiale şi 
umane 

 
- Aplicarea unui stil de 
conducere participativ-
democrat şi inovator 
 
- Cunoaşterea de către 
elevi, cadre didactice, 
parteneri educaţionali, a 
legislaţiei, metodologiilor 
de examen 
 
- Cunoaşterea 
responsabilităţilor de către 
colective 
 
- Eficientizarea relaţiilor 
echipă managagerială - 

Echipa 
managerială 
 
Şefi de comisii 
de lucru 
 

Cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

auxiliar şi 

- Generarea 
încrederii echipe 
manageriale 

 
- Accesul 100 % al 
actorilor 
educaţionali la 
informaţiile 
privitoare la 
legislaţia şcolară, 
solicitările MEN, 
ISJ, alte organisme 

 

- Îndeplinirea 100% 

a sarcinilor 
 
- Delegarea unui 
număr cât mai mare 
de sarcini conf. 
atribuţiilor Lg. 
Educaţiei Naţionale 
şi a ROFUÎP 
 
- Numărul de cadre 
didactice care 
participă direct la 
luarea deciziilor 

I.S.J. Argeş 

 

M.E.N. 

 

C.L.D.P.S. 

 

C.N.D.I.P.T. 
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didactice şi personalului 
didactic auxiliar şi nedidactic 
în funcţie de pregătire şi 
disponibilităţi 

dascăli - elevi - parteneri 
educaţionali - grupuri de 
interese 

nedidactic  
- Procentul de 
îndeplinire al 
sarcinilor de lucru 

OBIECTIVUL 2: Asumarea de către toţi membrii a nevoii de schimbare prin optimizarea capacităţii de aplicare a instrumentelor de 

management şi de asigurare a calităţii 
ŢINTA: Organizarea tuturor activităţilor in conformitate cu principiile de asigurare a calităţii, cu procedurile şi cu manualul calităţii în vederea 
asigurării diseminării informaţiilor şi punerea lor în practică corelat cu O6 din proiectul ROSE: ”Creşterea calităţii actului educaţional prin 
creşterea performanţei şcolare cu minim 2% până la sfârşitul anului IV de implementare a proiectului-cu bilanţ intermediar/an proiect” 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Promovarea unei culturi 
organizaţionale a calităţii prin 
identificarea componentelor 
sistemului naţional de 
management şi asigurare a 
calităţii 
 
- Construirea şi asumarea 
sistemelor proprii de calitate 

 
- Elaborarea documentelor din 
portofoliul CEAC 
 
- Aplicarea procedurilor de 
autoevaluare instituţională şi 
de asigurare internă a calităţii 

 
- Evaluarea şi revizuirea 
sistemului calităţii educaţiei la 
nivelul liceului 

 Managementul 
RU 

 

 

 

 

 

 
 Manualul de 

asigurare a calităţii 

Semestrial 
2017-2022 

 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

- Depăşirea barierelor 
mentale şi 
comportamentale din 
perspectiva adaptării la 
schimbările ce se impun 
într-o organizaţie în care se 
va pune accent pe 
competitivitate şi 
creativitate 
 
- Conştientizarea de către 
toţi membrii organizaţiei a 
sintagmei ”schimbarea 
generează progres" 

 
- Implementarea sistemului 
calităţii la nivelul liceului 

Directori 

 
C.A. 
 
C.E.A.C. 
 
Comisii 
metodice 

- Numărul de 
angajaţi care 
acceptă schimbarea 
raportat la numărul 
total de angajaţi 

- Numărul de 
documente CEAC 
revizuite anual 

- Evaluarea pozitivă 
a fiecărui indicator 
de calitate; 

- Stabilirea 
reglajelor; 

I.S.J. Argeş 

 

M.E.N. 

 

A.R.A.C.I.P. 

OBIECTIVUL 3: Întărirea valorilor de bază ale culturii organizaţionale care să ducă la o coeziune a grupului şi la obţinerea de rezultate mai 

bune în procesul educaţional 
ŢINTA: Eficientizarea comunicării tuturor factorilor din unitatea şcolară în buna organzare şi funcţionare a ei 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Formarea unei culturi privind 
rolul Consiliului de 
Administraţie ca organism de 
conducere a Colegiului Tehnic 

 RU din şcoală  
 
 
 

Permanent 

 

2017-2022 

- Menţinerea unei culturi 
profesioniste 
 
- Întărirea organizaţiei 

Echipa 
managerială 
 

- Numărul de cadre 
didactice care 
participă la aceste 
activităţi 

I.S.J. Argeş 

 

M.E.N. 
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„Armand Călinescu" prin 
asigurarea transparenţei 
şedinţelor şi a hotărârilor luate 
 
- Realizarea coeziunii 
membrilor organizaţiei, prin 
participarea acestora la 
evenimentele ce definesc 
tradiţiile şi obiceiurile şcolii: 
 Ziua Liceului, punerea în 

valoare a sărbătorilor - 
Crăciun, Paşti 

 Balul Bobocilor, Balul 
Absolvenţilor 

 Acţiuni umanitare, 
profesori şi elevi etc. 

 
 
 
 
 Sala de 
festivităţi  
 
 Terenul de 
sport  
 
 Cancelaria  
 
 
 
 Sălile de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 

şi 

Sem. II 

2017-2022 

 
 
- Coeziunea membrilor 
organizaţiei 
 
- Omogenizarea 
colectivelor de elevi 

 
- Valorificarea liberei 
iniţiative 
 

 

Diriginţii 
 
 
 
Coordonator 
proiecte şi 
programe 

 

 
- Gradul de 
coeziune al 
colectivului 

 
- Numărul de 
activităţi eficiente 

 
- Numărul de elevi 
implicaţi 

 
- Numărul de 
personal capabil să 
formeze o cultură 
profesionistă 

 

 

Comitetul de 

părinţi 

 

Agenţi 

economici 

 

 

 

 

 

Teatrul 

“Alexandru 

Davila” 

 

PRIORITATEA 2: ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE STIMULARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE- corelată cu 

obiectivul general al proiectului ROSE: ”Eficientizarea serviciilor educaţionale în vederea stimulării performanței școlare” 

OBIECTIVUL 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare - învăţare - 
evaluare, prin aplicarea conceptului de „învăţare centrată pe elev" 

ŢINTA:  Stabilirea strategiilor didactice care să corespundă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Realizarea unei învăţări 
diferenţiate în vederea 
accesului la pregătire al tuturor 
elevilor şi pentru asigurarea de 
şanse egale (proiectarea şi 
dirijarea învăţării. 

- Identificarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor. 

- Aplicarea curriculumului la 
clasă pe bază de metode 
didactice moderne, inclusiv 
prin utilizarea instruirii asistate 

 Planul de 
învăţământ 
 
 Programele 
naţionale 
 
 
 Ghidul aplicării 
programelor 
 
 
 Lucrări de 
pedagogie, 
psihologie, 
metodică 

Semestrial 

 

2017-2022 

 

 

 

Permanent 

- Parcurgerea integrală a 

materiei 

 

- Formarea capacităţilor 

intelectuale şi a abilităţilor 

aplicative 

 

- Recuperarea carenţelor 

educaţionale 

- Cultivarea deprinderilor 
elevilor de operare cu 

calculatoru 

Echipa 
managerială 

 
Şefi de comisii 

de lucru 
 

Cadre 

didactice 

 

 

 

Analist 

programator 

 

- Adaptarea 

proiectării la 

specificul 

colectivelor claselor 

- Toţi elevii vor 

avea deprinderi de 

activitate 

independentă 

- 100% utilizarea 

calculatorului de 

elevi  

- Numărul de ore / 

disciplină de studiu, 

I.S.J. Argeş 

 

M.E.N. 

 

C.L.D.P.S. 
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de calculator. 

- Asigurarea accesului în 
cabinetele de informatică a 
tuturor elevilor cel puţin o oră/ 
lună la fiecare disciplină de 
studiu 

 
 
 Cabinetele de 
informatică 

- Cultivarea deprinderilor 
de operare în cadrul orelor 

de practică; 

 

 

Informatician 

efectuate în 

cabinetul de 

informatică 

- Desfăşurarea a cel 

puţin 30% din orele 

de practică în 

cabinet 

OBIECTIVUL 2: Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului, cât şi asigurarea unui climat de siguranţă în şcoală 
ŢINTA:  Diminuarea abandonului şcolar in 2022 fata de 2017, corelat cu O3 din proiectul ROSE: ”Diminuarea ratei de abandon şcolar de la 
valoarea de referinţă de 2,5 % la ţinta finală de 1,5% prin schimbarea atitudinii elevilor în privinţa colegilor lor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar, pentru reducerea nivelului anxietăţii şi a maximizării potenţialului intelectual al acestora, până la sfârşitul anului IV de 
implementare a proiectului. Creşterea gradului de siguranţă în unitatea şcolară. 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Respectarea normelor ROI de 
către elevi şi toţi partenerii 
educaţionali 
- Derularea unor acţiuni de 
intervenţie în situaţia elevilor a 
căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate în vederea 
prevenirii absenteismului 
- Asigurarea securităţii 
împotriva acţiunilor antisociale 
(funcţionarea sistemelor de 
supraveghere video şi 
securitatea intrării în incinta 
şcolii) 
- Implicarea jandarmeriei 
pentru asigurarea protecţiei 
elevilor (parteneriat de 
colaborare şi acţiuni pe tema 
prevenţiei acţiunilor 
antisociale şi a violenţei de 
orice formă) 
- Derularea unor acţiuni în 
vederea conştientizării 
cauzelor şi a identificării 
mijloacelor de prevenire a 

 
 Pliante 
 ROI 
 Profesori de 
serviciu 
 Elevii de 
serviciu 
 Jandarmii 
 
 
 Mijloace video 
de supraveghere 
 Instrucţiuni şi 
plan de acţiune 
 
 
 
 Cabinet de 
consiliere 
 Chestionare 
 
 
 
 
 

Sem. I  
 

Permanent 

2017-2022 
 
De câte ori 
este cazul 
 
De câte ori 
este cazul 
 
 
 
 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 
 
De câte ori 

- Diminuarea abandonului 
şi al absenteismului 
 
- Încrederea mare, în 
rândul elevilor şi al 
părinţilor, în consilierul 
psihopedagog 
 
- Diminuarea actelor de 
indisciplină şi a violenţei 
în liceu 
- Climat de siguranţă a 
şcoală a elevilor şi 
dascălilor 
 
- Protecţia şi elevilor cu 
privire la măsurile de 
siguranţă  
 
- Cunoaşterea normelor de 
protecţie 

Echipa 
managerială 
 
Profesori de 
serviciu 
 
Elevi de 
serviciu 
 
Diriginţi 
 
Consilier 
psihopedagog 
Responsabil cu 
disciplina şi 
frecvenţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil cu 

- Reducerea 
abandonului şi 
absenteismului 
conform 
obiectivului ROSE 
- Respectarea ROI 
de către toţi elevii şi 
partenerii 
educaţionali 
- Nota 10 la purtare 
pentru 80% dintre 
elevi 
- Lipsa sancţiunilor 
disciplinare 
- Intrarea în incinta 
spaţiului 
educaţional numai 
pe bază de 
legitimaţie (elevi şi 
personal) şi de 
legitimare a 
persoanelor străine 
- Cunoaşterea 
normelor de către 
100% elevi şi 

I.S.J. Argeş 

 

MEN 

 

Primării 

 

Protecţia 

copilului 

 

 

Jandarmeria 

 

Părinţii 
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fenomenelor de violenţă şi 
consumului de droguri 
- Protecţia împotriva 
calamităţilor (Cunoaşterea 
modului de acţiune în cazul 
unei catastrofe) 
- Simularea unui incendiu şi a 
unui cutremur (teme 
semestriale)  

 Videoproiector 
 Filme tematice 
 
 Instrucţiuni 
 Plan de 
evacuare 
 
 Instrucţiuni 
 Plan de 
evacuare 

este cazul 
 
Sem. I  
Sem. II 
2017-2022 

 

Semestrial 

2017-2022 

prevenirea  
violenţei în 
şcoală 
 
 
Responsabili 
comisii situaţii 
de urgenţă şi 
PSI 

personal 
- Numărul 
activităţilor realizate 
la orele de dirigenţie 
pe această temă 
- Cunoaşterea 
normelor de 
protecţie în caz de 
calamitate şi a 
normelor PSI de 
către 100% elevi şi 
personal 

OBIECTIVUL 3: Orientarea resursei umane din şcoală, către performanţă - elevi şi personal 
ŢINTA: Creşterea nivelului performanţei elevilor în anul 2022 faţă de anul 2017. 
                 Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în anul școlar 2017-2018 cu 5% faţă de media pe judeţul Argeş 
corelat cu O2 din proiectul ROSE: ”Creşterea ratei de promovabilitate la bacalaureat de la valoarea de referinţă de 53 % la ţinta finală de 57 %, până la 
sfârşitului anului IV de implementare a proiectului” 

 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Pregătire specială pentru 
performanţa şcolară, 
participarea la olimpiade şi 
concursuri (stabilirea 
bibliografiei, constituirea 
loturilor, pregătire specială) 

- Realizarea strategiei în 
vederea pregătirii examenelor 
naţionale - program de 
pregătire suplimentară, 
program de recuperare în 
funcţie de evaluările iniţiale, 
program de monitorizare a 
acestor activităţi; programele 
vor fi realizate pe disciplinele 
de examen (lb. română, 
matematică, biologie, fizică, 
chimie, geografie, etc.) 

 Loturile 
reprezentative 
 Cadre didactice 
 
 
 
 
 Programa de 
evaluare pentru 
BAC 
 Manuale 
şcolare 
 Auxiliare 
didactice 
 Elevi 
 Laboratoare şi 
cabinete 
 
 Biblioteca 
 C.D.I. 

Permanent 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 

şi 

Sem. II 

2017-2022 

- Obţinerea de premii la 
olimpiade şi concursuri 

- Creşterea prestigiului 
şcolii şi imaginii acesteia 

 

- Realizarea performanţei 
şcolare 

 
- Operaţionalizarea 
informaţiei 
 
- Numărul elevilor admişi 
într-o formă superioară de 
învăţământ anual 
 
- Prezentarea unor proiecte 

Echipa 
managerială 
 
Diriginţii 
 
 
Profesori 
 
 
Coordonator 
proiecte şi 
programe 

Profesor 
documentarist 

 

Responsabil 
comisia 

- Numărul de 
calificări şi de 
premii la faza 
judeţeană / naţională 
 
- Numărul de cadre 
didactice implicate 
în pregătirea 
suplimentară a 
elevilor 

- Numărul de elevi 
participanţi la 
olimpiade şi 
concursuri şcolare 

- Procent de 
promovabilitate cel 
puţin egal cu media 
pe judeţ la 

I.S.J. Argeş 

 

MEN 

 

Universitatea 

din Piteşti 

 

Agenţi 

economici 



Plan de acţiune al şcolii COLEGIUL TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU” Piteşti 

48 

- Elaborarea lucrărilor de 
certificare a competenţelor 
profesionale 

- Promovarea şi susţinerea 
performanţelor înalte 
(recompense, finanţare 
concursuri şi competiţii) 

 
 Atestate 
profesionale, nivel 
4 
 
 Fonduri 
extrabugetare  

cu performanţe tehnice şi 
ştiinţifice 

tehnică examenul de 
Bacalaureat 

- Promovarea 100% 
la examene de 
certificare de 
competente  

OBIECTIVUL 4: Utilizarea la clasă a strategiilor care promovează includerea tuturor copiilor 
ŢINTA: Cunoaşterea şi promovarea continuă a principiilor incluzive de către toate resursele umane ale şcolii corelat cu O4 din proiectul ROSE: 

” Adaptarea programelor şcolare în conformitate cu principiile educaţiei inclusive în proporţie de minim 90%, astfel încât, în cadrul fiecărei 

catedre/comisii metodice pe arie curriculară/ discipline să se atingă finalităţile procesului de învăţământ la sfârşitul fiecărui an şcolar;” 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Aplicarea grilei de 
identificare a elevilor cu CES 
şi a elevilor cu dificultăţi de 
învăţare 

 
- Înregistrarea elevilor cu CES 
şi a elevilor cu dificultăţi de 
învăţare  
 
- Colaborarea cu profesorii în 
vederea sprijinirii elevilor cu 
CES şi a elevilor cu dificultăţi 
de învăţare  
 
- Acordarea de sprijin 
diferenţiat pe diferite categorii: 
 pe baza PIP-ului, 
 pe baza curricumului 

diferenţiat. 

 
 Cabinet medical 
 
 
 
 Cabinet de 
asistenţă 
psihopedagogică 
 
 
 
 
 
 
 Chestionare  
 
 

Permanent 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

Sem. I 

şi 

Sem. II 

2017-2022 

- Creşterea încrederii în 
sine şi dezvoltarea 
abilităţilor şi aptitudinilor 
proprii 
 
 
 
 
 
- Intregrarea incluzivă în 
învăţământul de masă 
 
 

 

 
Medicul şcolar 
 
 
Diriginţii 
 
 
 
Profesor 
psihopedagog 
 
 
Profesori de 
sprijin şi 
itineranţi 

 

- Creşterea 
performanţei şcolare 
şi integrarea elevilor 
în învăţământul de 
masă 
 
 
 
 
- Numărul de cadre 
didactice care 
participă la aceste 
activităţi de 
integrare a elevilor 
cu CES 
 

 

I.S.J. Argeş 

 

MEN 

 

Primării 

 

C.J.R.A.E.  

 

Argeş 

 

 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE ŞI RECONSIDERAREA MARKETINGULUI 

EDUCAŢIONAL 

OBIECTIVUL 1: Reconsiderarea marketingului educaţional în vederea creşterii fluxului de elevi şi asigurării finalităţii educaţionale 

ŢINTA: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, la opţiunile şi aşteptările părinţilor corelat cu O1 din proiectul ROSE: 
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”Creşterea ratei de absolvire la clasele terminale de la valoarea de referinţă de 96 % la ţinta finală de 98 %; creşterea ratei de înscriere şi 

participare la bacalaureat de la valoarea de referinţă de 87 % la ţinta finală de 90,5 %, până la sfârşitului anului IV de implementare a 

proiectului” 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Realizarea şi promovarea 
ofertei în şcoli  

- Realizarea de parteneriate 
educaţionale cu instituţii 
şcolare - considerate grup 
ţintă: şcoli generale. 

- Îmbunătăţirea paginii web 
a liceului şi crearea unui 
serviciu de PR la nivelul 
şcolii. 

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

- Editarea continuă a revistei 
colegiului, „Armonii 
calendaristice” şi 
promovarea acesteia. 

- Realizarea videotecii şcolii 
cu filme didactice / realizate 
la schimburile de experienţă, 
la simpozioane şi în cadrul 
parteneriatului extern. 

- Expoziţii/sesiuni de 
referate: Ziua Liceului, 
evenimente importante, 
activităţi, etc. 

 Echipa de 
proiect 
 Echipa de 
impplementare 
 Elevi 
 Cadre didactice 
 Parteneri 
 Cabinete de 
informatică 
 Laptop 
 Videoproiector 
 Materiale de 
promovare a 
imaginii şcolii 
 Creaţii ale 
elevilor şi 
cadrelor 
didactice 
 Portofolii 
 Proiecte 
 Mape didactice 
 Filmele 
realizate în schimb 
de experienţă 
internă şi 
naţională, la 
simpozioane 
 
 Produsele 
elevilor şi ale 
dascălilor 
 
 
 Panouri 

Semestrial  

 

2017-2022 

- Întocmirea planului şi a 
parteneriatului cu 
instituţiile şcolare 
 
- Realizarea activităţilor 

 
- Creşterea atractivităţii 
ofertei educaţionale în 
rândurile comunităţii 
locale 
 
- Impactul pozitiv în 
rândul potenţialilor 
beneficiari 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valorizarea panourilor 
şcolare – oglinda 
performanţelor 
educaţionale 
 
 
- Valorificarea 
produselor acţiunii 
elevilor şi cadrelor 
didactice 

Echipa managerială 
 
Şefi de comisii de 
lucru 
 
Cadre didactice 

 

Analist programator 

 

 

 

 

 

 

 

Colectiv redactional 

revistă 

 

 

 

Bibliotecar 

 

Coordonator proiecte 

şi programe 

- Ocuparea 
locurilor în 
proporţie de 100% 

- Numărul de 
profesori şi de elevi 
implicaţi în 
activităţi i/ 
parteneriate din 
planul de 
marketing 

- Popularizarea 
ofertei educaţionale 
şi îmbunătăţirea 
imaginii şcolii 

- 1 număr/ 
semestru pentru 
revistă 

- Numărul de 
panouri amenajate 
la standarde 
ridicate 

- Numărul cadrelor 
didactice şi a 
elevilor implicaţi 
- Gradul de 
reflectare al 
imaginii şcolii 

Şcoli 

generale 

 

Mass-media 

 

Universitatea 

din Piteşti 

 

Primăria 

Piteşti 

 

 

 

Teatrul 

“Alexandru 

Davila” 

 

OBIECTIVUL 2. Reflectarea în oferta educaţională, a dinamicii sociale şi economice, pentru a face din şcoală o instituţie flexibilă la nevoia de 
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formare a elevilor 

ŢINTA: Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în anul 2022 cu cel puţin 30% faţă de anul 2017 corelat cu O5 din proiectul ROSE: 

”Creşterea numărului de elevi cu aptitudini, motivaţi să îşi formeze competenţe prin educaţie în vederea asigurării unei pieţe a muncii incluzive şi 

eficiente ( în vederea absolvirii de către un număr crescut de elevi şi obţinerea certificatului de competenţe profesionale nivel 4) în proporţie de 

minim 95% până la sfârşitul anului IV de implementare a proiectului-cu bilanţ intermediar/an proiect” 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Întocmirea şi avizarea 
ofertei educaţionale (CDL) 
dinamică şi coerentă, 
conformă cu nevoile elevilor 
şi resursele existente. 

- Alegerea CDL în funcţie 
de oferta agenţilor 
economici de profil cu care 
şcoala a încheiat convenţii 
de practică 

- Evaluare periodică 
ARACIP 

- Intocmire si depunere 
documentatie pentru 
obtinerea acreditare 
”tehnician in activitati de 
comerț” 

 Oferta MEN 
 Opţiunile 
elevilor şi ale  
părinţilor  
 RU din şcoală 
 Cabinete de 
informatică 
 Cabinet de 
comert 
 Laborator 
„Firma de 
exerciţiu"  

Anual  
2017-2022 
Sem. I 
2017-2022 
 
Anual  
2012 – -
2017 
Sem. II 
2017-2022 
 
 
 
 
Sem. I 
2017-2018 

- Creşterea 
performanţelor 
individuale şi şcolare 
 
 
 
- Ofertă educaţională 
(CDL) conformă cu 
nevoile elevilor şi 
resursele existente 
 
 
 
 
 
- Avizul ARACIP 
 
- Avizul ARACIP 

Directori 

 
C.A., C.P. 
 
 
Şefi de catedră / 
comisii 
Cadre didactice 
 
 
 
 
Directori 
Comisia CEAC 
Cadre didactice 

- Numărul de CDL- 
uri la nivelul şcolii 
aprobate de ISJ şi 
CA 

- Calitatea CDL- 
urilor 
 

- Gradul de 

aplicabilitate în 

viaţa socială şi 

profesională 

 

- Planul de 

şcolarizare pentru 

2018 - 2019  

I.S.J. Argeş 

 

MEN 

 

C.L.D.P.S. 

 

C.N.D.I.P.T 

 

Agenţii 

economici 

 

 

 

 

A.R.A.C.I.P 

OBIECTIVUL 3. Creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale, în vederea dezvoltării abilităţilor sociale de viaţă ale elevilor 

ŢINTA: Creşterea cu 30% a numărului de proiecte aprobate in anul 2022 faţă de anul 2017 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Planificarea şi realizarea de 

activităţi educative şi de 

orientare şcolară 

 

- Iniţierea şi derularea unor 

proiecte şi programe cu 

caracter cultural-artistic cu 

 Opţiunile 
elevilor şi 
părinţilor 
 
 Managementul 
timpului  
 
 

Anual 

2017-2022 

 

Anual, în 

vacanţele 

2017-2022 

- Realizarea activităţilor 

propuse 

 

- Valorificarea integrală 

a orelor destinate 

activităţilor 

extracurriculare 

Directori 

 

Coordonator de 

proiecte şi programe 

 

Cadre didactice  

 

- Numărul de elevi 

implicaţi în 

activităţi 

extracurriculare 

 

- Gradul de 

implicare al 

I.S.J. Argeş 

 

MEN 

 

 

Muzeul 

Judeţean 
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rol în dezvoltarea 

creativităţii elevilor 

 

- Organizarea si desfăşurarea 

unor spectacole, expoziţii, 

festivaluri, etc. 

 

- Susţinerea programelor 

educaţionale care 

promovează diversitatea 

culturală şi valorificarea 

tradiţiilor. 

 

- Implementarea unor 

programe de dezvoltare a 

abilităţilor sociale ale 

tinerilor. 

 

- Atragerea copiilor şi 

tinerilor în acţiuni cu 

caracter sportiv; dezvoltarea 

de atitudini pozitive privind: 

sportul şi sănătatea, sportul 

şi educaţia, sportul şi 

democraţia, spiritul sportiv. 

 

- Implementarea proiectului 

ROSE 

 
 
 
 Resurse 
extrabugetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sala de sport, 
terenul de sport 

 

 
 Resurse 
extrabugetare 

 

 

Anual  

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Anual  

2012 – 

2017 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

- Gestionarea optimă a 

timpului alocat 

activităţilor 

extracurriculare 

 

- Realizarea unor 

activităţi care să 

răspundă nevoilor 

educabililor 

 

- Îmbunătăţirea 

performanţei şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Creșterea 

promovabilității la 

bacalaureat, scăderea 

ratei de abandon, inserția 

pe piața muncii 

Diriginţi 

 

Profesor 

psihopedagog  

 

Administrator  

 

Contabil şef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de 

proiect/implementare 

elevilor şi cadrelor 

didactice 

 

- Numărul de elevi 

implicaţi în 

activităţi 

 

- Numărul 

activităţilor şi 

calitatea acestora 

 

- Numărul de elevi 

implicaţi în 

program 

 

- Creşterea 

performanţelor 

elevilor şi calitatea 

activităţilor din 

program 

 

 

Creşterea 

performanţelor 

elevilor şi calitatea 

activităţilor din 

proiectul ROSE 

Arges 

 

Centrul 

Cultural 

Piteşti 

 

Teatrul 

“Alexandru 

Davila” 

 

 

 

 

 

D.J.T.S. 

Argeş 

 

 

 

 

 

 

MEN 

 

 

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RESURSELOR  UMANE: cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic 

OBIECTIVUL 1: Încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin participarea la programe de formare continuă, 

proiecte europene 

ŢINTA:  Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

                    Creşterea cu cel puţin 50% în anul 2022 faţă de 2017, a numărului de persoane din toate domeniile de activitate ale şcolii cuprinse în 

programe de formare 
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Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Stagii de formare continuă la 

nivelul unităţii şi a CCD/ alte 

organisme abilitate în acest 

sens a cadrelor didactice/ 

diriginţilor/ debutanţi, 

personal auxiliar, nedidactic 

 

- Organizarea de Sesiuni de 

diseminare a bunelor practici, 

a cursurilor de formare în 

cadrul programelor şi 

proiectelor europene 

 

- Organizarea de cursuri de 

iniţiere TIC şi stimularea 

înscrierii cadrelor didactice la 

cursuri TIC, organizate de 

CCD (de exemplu, cele din 

cadrul proiectelor de tip 

POSDRU) 

 

- Schimburi de bună practică/ 

experienţă cu alte unităţi 

şcolare similare din ţară şi din 

străinătate 

 

- Realizarea unor activităţi 

formative la nivelul şcolii 

 

- Perfecţionarea prin grade 

didactice; Formarea continuă, 

obligatorie la cinci ani, 

conform legislaţiei 

 

- Participarea personalului 

 Cadrele 
didactice 
 Diriginţii 
 Internet 
 Formatori din 
RU proprie şi 
externi 
 Management  
RU 
 Ateliere / 
cabinete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personal 
auxiliar 

2017-2022 

conform 

nevoilor de 

formare 

 

Sem. I, II 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

De câte ori se 

impune 

 

 

 

 

 

Sem. I, II 

2017-2022 
 

 

 

 

 

 

 

- Aplicarea strategiilor 

reformei în domeniul 

formării continue 

- Eficientizarea activităţii 

educaţionale 

- Creşterea competenţei; 

- Promovarea gradelor 

didactice 

- Formarea abilităţilor de 

utilizare a resurselor IT 

(obţinerea certificatului 

ECDL de către cadrele 

didactice)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eficientizarea 

Director 

 

Formatorii 

zonali 

 

Responsabilul 

cu 

formarea şi 

perfecţionarea 

 

 

 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

 

 
Cadre 
didactice 
 

 

 

 

 

 

Formatori  

 
 
 
Responsabilul 

- Numărul cadrelor 

didactice/ 

personalului din 

şcoală care au 

urmat cursuri de 

formare şi/ 

perfecţionare 
 

- Gradul de 

implicare în astfel 

de activităţi şi 

calitatea acestora 
 

- Numărul 

schimburilor de 

bună practică şi 

eficienţa acestora 
 

- Numărul cadrelor 

didactice care au 

promovat 

examenele şi care  

au participat la 

sesiuni de formare 
 

- Cuprinderea în 

Programe de 

formare a cel puţin 

50% din cadrele 

didactice ale 

liceului 
 

- Creşterea cu 30% 

a numărului de ore 

desfăşurate lunar în 

laboratoarele de 

informatică 
 

- 100% cadre 

C.C.D. Argeş 

 

D.P.P.D. 

Argeş 

 

Universitatea 

Piteşti 

 

C.N.D.I.P.T. 

 

C.L.D.P.S. 

 



Plan de acţiune al şcolii COLEGIUL TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU” Piteşti 

53 

auxiliar şi nedidactic la 

cursuri de formare, în acord 

cu specificul atribuţiilor din 

fişa postului  

- Activităţi de formare pentru 
cadrele didactice implicate în 
proiecte, vizând educaţia 
pentru cetăţenie europeană 

 Personal 
nedidactic Permanent 

 
 
 
 

De câte ori 
este cazul 

activităţilor 

compartimentelor 

funcţionale 

cu formarea şi 
perfecţionarea 

didactice care să-şi 

susţină la timp 

definitivatul şi 

gradele didactice 
 

- 75% cadre 

didactice care au 

obţinut minim 90 

credite în ultimii 5 

ani 

OBIECTIVUL 2. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare - învăţare - 

evaluare, prin aplicarea unui curriculum bazat pe competenţe-cheie şi prin promovarea învăţării centrate pe elev 

ŢINTA:  Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare comisie metodică pe discipline, să se atingă finalităţile procesului de învăţamânt 

Acţiuni 
Resurse materiale 

şi financiare 
Termen 

Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Organizarea unor activităţi 

metodice pe teme de 

didactică, aspecte ştiinţifice 

controversate ale disciplinei, 

noutăţi în domeniul 

disciplinei etc. 

- Realizarea activităţilor 

metodico-ştiinţifice 

organizate la nivelul unităţii 

de învăţământ 

- Abordarea unor teme 

didactice moderne în cadrul 

şedinţelor catedrelor, 

comisiilor. 

- Organizarea unor sesiuni de 

informare / formare în cadrul 

activităţilor metodice 

desfăşurate la nivelul liceului/ 

al fiecărei catedre, referitoare 

la Cadrul European de 

Referinţă al competenţelor-

cheie şi la învăţarea centrată 

 Cabinetele de 
specialitate 
 Clasele de elevi 
 Documentele 
de catedră  
 Cadrele 
didactice 
 Bibliotecă  
 Internet 
 
 Auxiliare 
didactice 
 Reţeaua 
informatică 
 C.D.I. 

Lunar  

2017-2022 

 

 

 

 

 

Sem. I, II  

2017-2022 

 

 

Sem. I,II 

2017-2022 

 

 

 

 

O dată pe sem  

2017-2022 

 

 

 

- Eficientizarea activităţii 

educaţionale 

- Creşterea competenţei 

 

 

- Act educaţional de 

calitate 

- Ore atractive 

- Cadre didactice 

competente 

Responsabilii 
catedrelor/ 
comisiilor 
 
 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

- Fiecare cadru 

didactic va înţelege 

şi va realiza un 

învăţământ 

formativ, activ 

participativ 

- Numărul 

activităţilor 

organizate anual 

- Fiecare catedră / 

comisie va 

desfăşura cel puţin 

două activităţi 

didactice 

demonstrative pe an 

şcolar 

 

- Nr. asistenţe/ 

cadru didactic (cel 

puţin o dată pe 

semestru) 

I.S.J. Argeş 

 

MEN 

 

C.N.D.I.P.T. 
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pe elev. 

- Diseminarea bunelor practici 

privind învăţarea centrată pe 

elev, în cadrul activităţilor 

fiecărei Comisii metodice. 

- Activităţi didactice 

demonstrative la nivelul 

catedrelor şi realizarea 

schimbului de experienţă. 

- Asistenţa la ore; control, 

evaluare şi îndrumare. 

 

O dată pe sem. 

2017-2022 

Permanent 

 

 

 

Conform 

graficului 

 

- Nr. asistenţe  

stagiari (cel puţin 2 

ori  pe semestru) 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT 

OBIECTIVUL 1: Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă a activităţilor educaţionale 

ŢINTA:  Implicarea activă a comunităţii locale, a părinţilor, a instituţiilor educative în formarea şi educarea tinerei generaţii corelat cu O9 din 

proiectul ROSE: ”Creşterea implicării active atât a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative participante în formarea la elevi 

a unor atitudini pozitive faţă de valorile culturale europene în care urmează să se integreze, cât şi a elevilor prin programe cultural-educative cu 

minim 80% din beneficiarii proiectului până la sfârşitul anului IV de implementare a proiectului-cu bilanţ intermediar/an proiect” 

Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare 

Termen 
Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Asigurarea participării 

reprezentanţilor autorităţilor 

locale la întâlniri cu personalul 

şcolii, cu părinţii elevilor, cu 

reprezentanţi ai altor instituţii 

din comunitate şi din afara ei 

şi organizarea unor activităţi 

extraşcolare prin colaborarea 

cu acestea.  

- Realizarea de protocoale de 

colaborare şi de parteneriate 

cu: Primăria, Poliţia, 

Pompierii, Direcţia pentru 

Sănătate, Procuratura, 

Jandarmeria, ONG, mass-

 Protocoale de 

colaborare 

 Resurse 

extrabugetare  

 C.L., C.J. 

 Parteneri din 

comunitatea locală 

Sem. I, II 

2017-2022 

 

 

 

 

Sem. I, II 

2017-2022 

 

 

 

 

 

Semestrial 

2017-2022 

- Asigurarea unei educaţii 

pozitive 

- Pregătirea competentă a 

elevilor pe specialităţi 

- Evaluarea corectă a 

pregătirii elevilor de 

specialitate 

- Realizarea unei pregătiri 

eficiente 

 

 

Echipa 

managerială  

 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

 

Diriginţii  

 

Preşedinte 

Consiliului 

Reprezentativ 

al Părinţilor 

- Numărul de 

parteneri şi 

parteneriate 

încheiate 

- Întâlnirile 

bisemestriale cu 

partenerii 

educaţionali 

- Creşterea cu 10% 

a protocoalelor 

încheiate 

- Numărul de 

activităţi în 

Instituţii 

specializate: 

D.G.F.P., I.S.J. 

Argeş, C.C.D. 

A.J.O.F.M., 

D.S.P., Agenţia 

Antidrog  

 

Protecţia 

copilului  

 

Protecţia 

mediului  

 

Instituţii de 
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media etc. 

- Organizarea unor acţiuni de 

interes comunitar în colaborare 

cu autorităţile locale şi cu alte 

instituţii ale comunităţii. 

- Atragerea unor posibili 

parteneri ai şcolii din rândul 

agenţilor economici în vederea 

conceperii şi valorificării unor 

activităţi / proiecte comune 

prin: 

- Realizarea de protocoale de 

colaborare cu agenţii 

economici în vederea 

desfăşurării practicii şcolare; 

- Valorificarea relaţiilor de 

parteneriat cu instituţiile 

specializate în domeniul 

economic administrativ şi cu 

societăţi comerciale 

specializate pentru a realiza 

expertiza competentă a 

pregătiri elevilor pe 

specialităţi; 

- Schimb de experienţă între 

şcoală şi agenţii economici în 

domeniul economic – 

comercial. 

- Identificarea de noi parteneri 

interesaţi în educaţie. 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Sem. I 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

- Valorificarea în practică 

a pregătirii teoretice 

colaborare anuale 

- Numărul de 

proiecte şi 

programe anuale 

- Expertiza 100 % a 

activităţii 

profilurilor la 

instruirea practică 

- Numărul 

parteneriatelor 

 

- Realizarea a cel 

puţin 2 schimburi 

de experienţă 

 

 

 

- Realizarea pe site-

ul liceului a unei 

rubrici speciale cu 

materiale 

informative pentru 

elevi 

cultură  

 

Primăria 

 

Consiliul local 

 

Consiliul 

judeţean 

 

Prefectura 

 

Parteneri din 

comunitatea 

locală  

 

ONG-uri 

 

Agenţi 

economici 

  

Fundaţii 

OBIECTIVUL 2. Creşterea nivelului de participare a părinţilor la viaţa şcolii 

ŢINTA: Îmbunătăţirea comunicării şcoală-elev-părinte corelat cu O8 din proiectul ROSE: ”Creşterea numărului de elevi şi părinţi care 

conştientizează importanţa şcolii în formarea elevului ca adult, acceptă și gestionează atent și responsabil (părinţi) schimbările fizice şi sociale ce 

intervin în viaţa propriilor copii şi spiritul de independenţă manifestat de aceştia cu minim 20% până la sfârşitul anului IV de implementare a 

proiectului-cu bilanţ intermediar/an proiect” 
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Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare 

Termen 
Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Stabilirea unui parteneriat 

real cu familiile şi cu părinţii, 

pentru a asigura susţinerea 

optimă a învăţării elevilor şi a 

nevoilor lor de dezvoltare. 

 

- Elaborarea şi aplicarea 

sistematică a unor proiecte 

centrate pe parteneriatul dintre 

şcoală şi familie. 

 

- Organizarea unor activităţi 

extraşcolare diversificate cu 

implicarea părinţilor pentru:  

 Atragerea părinţilor în 

procesul de educaţie  

 Responsabilizarea 

părinţilor şi a elevilor 

 

- Organizarea de lectorate cu 

părinţii pentru prevenirea 

acţiunilor de violenţă în 

şcoală. 

 Părinţii 
elevilor; 
 Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor 
 Consilier 
psihopedagog 
 Instituţii 
specializate 

Permanent 

 

 

 

 

 

Când se 

impune 

 

 

 

Sem. I, II 

2017-2022 

 

 

 

 

 

Lunar 

 

 

Anual câte 

2 

- Colaborare deschisă şi 

eficientă 

- Parteneriat real 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

 

Diriginţii 

 
Preşedinte 
C.R.P. 
 

Consilier 

psihopedagog 

- Numărul 

părinţilor implicaţi / 

parteneriat 

- Participarea 100% 

a părinţilor la 

şedinţe/activităţi 

- Scăderea 

numărului de elevi 

exmatriculaţi şi care 

abandonează şcoala 

- Reducerea 

absenteismului 

 

 

- Grafice anuale de 

desfăşurare a 

lectoratelor cu 

părinţii şi tematica 

acestora 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Parinţilor/ 

Asociația de 

Părinți a 

Colegiului 

Tehnic Armand 

Călinescu 

 

I.S.J. Argeş 

OBIECTIVUL 3: Dezvoltarea relaţiilor comunitare în ţară şi în spaţiul european: proiecte individuale şi multilaterale, parteneriate cu şcoli şi 

instituţii 

ŢINTA: Realizarea unor programe cultural educative, în concordanţă cu valorile europene şi implicarea elevilor în diverse activităţi formativ-

instructive corelat cu O9 din proiectul ROSE: ”Creşterea implicării active atât a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative 

participante în formarea la elevi a unor atitudini pozitive faţă de valorile culturale europene în care urmează să se integreze, cât şi a elevilor prin 

programe cultural-educative cu minim 80% din beneficiarii proiectului până la sfârşitul anului IV de implementare a proiectului-cu bilanţ 

intermediar/an proiect”. 
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Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare 

Termen 
Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

- Asigurarea mobilităţii 

cadrelor didactice şi elevilor. 

 

- Schimburi de experienţă. 

 

- Diseminarea produselor 

finale. 

 

- Realizarea de activităţi care 

fac parte din Planul de 

Informare si Comunicare al 

Departamentului de Programe 

Comunitare al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Argeş: 

 Informare cu privire la 

Uniunea Europeană şi 

instituţiile sale 

 Popularizarea proiectelor 

de parteneriat şcolar aflate in 

derulare în unităţile de 

învăţământ din judeţul Argeş 

 

- Implementarea de proiecte  

Exemplu de acţiuni: 

 Continuarea 

parteneriatului cu Junior 

Achievement 

 Continuarea 

parteneriatului 

EUROSCOLA 

- Implementarea proiectului 

ROSE 

 Agenţi 
comerciali 
 Unităţi şcolare 
din judeţ şi din 
ţară şi spaţiul 
european 
 Parteneri 
externi  
 Fonduri 
structurale 
 
 
 
 Fonduri de la 
bugetul 
local/bugetul de 
stat. 
 Fonduri 
europene 

2017-2022 

 

Permanent  

 

Conform 

graficului 

 

Conform 

graficului 

ISJ 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

2017-2022 

- Transfer de practici 

inovative 

 

- Schimburi de bună 

practică 

 

- Cadre didactice 

informate şi deschise 

unor noi orizonturi de 

abordare a educaţiei 

 

 

- Creşterea prestigiului 

unităţii 

Echipa 

managerială  

 

Coordonator 

de proiecte  şi 

programe  

 

Echipele de 

proiect  

 

Diriginţii 

 

Profesori 

 

Contabil şef 

 

 

- Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare 

- Realizarea unei 

instruiri practice 

eficiente 

- Numărul de 

parteneri şi 

parteneriate 

încheiate. 

- Numărul de elevi 

şi cadre didactice 

participante. 

- Un număr minim 

de 2 activităţi 

lunare organizate de 

către liceul nostru. 

- Popularizarea 

activităţilor în 

mass-media 

- Obţinerea 

finanţării 

activităţilor 

- Aprobarea unor 

noi proiecte 

I.S.J. Argeş 

 

A.N.P.C.D.E.F.P. 

 

Agenţi 

economici 

 

Unităţi şcolare 
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PRIORITATEA 6: ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

OBIECTIVUL 1: Utilizarea eficientă a resurselor bugetare (locale şi naţionale), şi extrabugetare; valorificarea resurselor financiare pentru dezvoltarea 

bazei tehnico-materiale a şcolii  

ŢINTA: Atragerea de resurse financiare bugetare şi extrabugetare în vederea executării unor lucrări de investiţii şi reabilitări corelat cu O7 din proiectul 

ROSE: ”Creşterea numărului de resurse informaţionale şi formative corespunzătoare nevoilor diagnosticate la nivelul grupului ţintă realizate şi utilizate 

până la sfârşitul anului IV de implementare a proiectului” 

Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare 

Termen 
Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

Realizarea planului de 

dezvoltarea a bazei materiale a 

liceului pe ansamblu 

 

 Reabilitare intreg imobil 

corpuri A, B, C 

 Fonduri 
bugetare 
 Fonduri 
extrabugetare 
 Fonduri de la 
CRP 
 Consiliul 
Local şi Primăria 
Piteşti 
 
 

 

 

2017-2022 

- Gradul de confort şi 

condiţii optime oferite 

elevilor şi cadrelor 

didactice 

 

- Îmbunătăţirea 

condiţiilor oferite pentru 

desfăşurarea tuturor 

activităţilor în cadrul 

liceului. 

Echipa 

managerială  

Contabil Şef 

Administrator 

Preşedinte 

Asociatia de 

Parinti 

 

- Condiţiile de 

studiu oferite 

elevilor  

- Funcţionarea 

optimă a procesului 

de învăţământ 

- Scăderea 

costurilor la 

încălzire 

- Scăderea 

costurilor la 

electricitate 

- Calitatea 

activităţilor 

desfăşurate  

Consiliul local 

Piteşti 

 

Primăria Piteşti 

 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

 

Şcoala Posliceală 

“Carol Davila” 

OBIECTIVUL 2. Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare 

ŢINTA: Implicare părinţilor în activitatea de atragere de fonduri extrabugetare prin donaţii în nume propriu, sponsorizări, dirijarea a 2% din impozit 

către ATAC/Asociatia de Parinti ”Armand Calinescu” corelat cu O10 din proiectul ROSE: ”Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în 

vederea executării unor noi lucrări de investiţii, prin achiziţionarea de echipamente şi software până la sfârşitul anului IV de implementare a 

proiectului” 

Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare 

Termen 
Rezultate 

aşteptate 

Persoane 

responsabile 
Indicatori de 

performanţă 
Parteneri 

• Obţinerea de venituri prin 

proiecte aprobate de CL al 

Municipiului Piteşti. 

• Proiectare/reabilitare/dotare 

 Fonduri 
bugetare 
 Fonduri 
extrabugetare 
 Fonduri de la 

2017-2022 

 
 

Echipa 

managerială  

 

Contabil Şef 

- Sumele obţinute 

prin sponsorizări 

sau proiecte cu 

finanţare europeană 

Consiliul local 

Piteşti 

 

Primăria Piteşti 
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corp A, B, C prin linia de 

creditare POR din surse 

externe prin intermediul 

Primariei Pitesti 

• Consolidarea rolului 

părinţilor prin CRP în 

vederea atragerii de fonduri 

extrabugetare sau de donaţii. 

• Activităţi în organizaţie 

nonguvernamentale ATAC/ 

Asociatia de Parinti ”Armand 

Calinescu”  în vederea 

obţinerii de resurse financiare 

(2%). 

• Închirierea spaţiilor care nu 

sunt utilizate.  

• Atragerea de parteneri/ 

sponsori. 

CRP 
 RU din şcoală 

 

Administrator 

 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

 

Preşedinte 

C.R.P. 

 

Diriginţii 

 

- Fondurile obţinute 

prin organizaţia 

nonguvernamentală 

 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

 

 

 

 

Şcoala Posliceală 

“Carol Davila” 

 

Organizaţia 

nonguvernamentală 

A.T.A.C.  
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3.2. Plan operaţional pentru anul şcolar 2020-2021 
 

I. Managementul instituţional 

 

OBIECTIVE 

1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui 

proces de învăţământ cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională 

2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea 

instructiv - educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile 

organizatorice ale părinţilor/ tutorilor legali. 

4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai 

5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibile cu realităţile economice şi a pieţei muncii din comunitatea locală 

6. Asigurarea imaginii instituţionale 

7. Modernizarea procesului instructiv-educativ 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din 

perioada 2019-2020 

Septembrie-

Octombrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 
Raport de activitate 

 Actualizarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 

2020-2021 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Prof. Gugiu Cornel 

Prof. Corbu Silvia 

Prof. Cozmulescu Iuliana 

Prof. Tudor Fănuța 

Prof. Impingău Maria 

Prof. Duțu Diana 

Prof. Vladau Paul 

Prof. Dinu Mihaela 

Prof. Tudor Mirela 

Prof. Pîrjol Marinela 

P.A.S. 

 Finalizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2020-2021 Septembrie 
Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 
Plan operaţional 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 

stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor personalului didactic, 

stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului 

de administraţie 

Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Consiliul Profesoral 

Proces verbal 

 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei 

diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice. 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 
Proces verbal 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea 

atribuţiilor membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului 

şedinţelor de lucru 

Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Consiliul de administraţie 

Proces verbal 

 Organizarea activităţilor catedrelor/ comisiilor metodice şi 

elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de 

acţiune al şcolii 

Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii comisiilor metodice 

Proces verbal 

Planuri operaţionale 

 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea 

comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Comitetul de părinţi 

Comisia diriginţilor 

Proces verbal 

 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-

administraţie, stabilirea programului de măsuri  
Octombrie 

Director Procopiu Bianca 

Contabil şef Stanciu Daniela 

Administrator Adrian Voicu 

Planuri operaţionale 

 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în 

conformitate cu planul de acţiune al şcolii 
Octombrie 

Director Procopiu Bianca 

Secretar Nicolae Bărbuceanu 
Plan operaţional 

 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului 

general al şcolii 
Octombrie Director Procopiu Bianca Fişa postului 

 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învăţământul, 

a regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor 

reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial 

Septembrie 
Director Procopiu Bianca 

Secretar Nicolae Bărbuceanu 
Procese verbale 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 

întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi 

cu principiile psiho-pedagogice aferente 

Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Comisia de realizarea orarului 

Încadrări 

Orar 

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 

completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Mapa dirigintelui 

Portofoliul 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

Responsabili comisie diriginţi Documente şcolare 

 Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine 

interioară 
Septembrie 

Comisia de reactualizare ROI 

Consiliul profesoral 
Noul ROI 

 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către 

comisiile constituite cu acest scop 
Decembrie 

Director Procopiu Bianca 

Contabil şef Stanciu Daniela 

Comisia de inventariere 

Liste de inventar 

 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării 

resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de 

învăţământ 

Noiembrie 
Director Procopiu Bianca 

Contabil şef Stanciu Daniela 
Plan de şcolarizare 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 Extinderea ofertei educaționale cu noua specializare de 

tehnician în turism 

Noiembrie Consiliul de administraţie  

 Popularizarea ofertei şcolare 

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media şi 

prin participarea la olimpiade sau alte concursuri/ competiţii 

şcolare 

Aprilie, Mai 

Ianuarie, 

Februarie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Diplome 

 Adoptarea unor metode moderne de lucru în procesul de 

predare şi evaluare 
Semestrial Consiliul profesoral  

II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 

OBIECTIVE: 

1. Semnarea contractului pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de învăţământ  

2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii: 

- achiziţionarea de materiale didactice: cărți, hărţi, planşe, mulaje, globuri pământeşti etc.; 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Se va continua proiectul de consolidare, modernizare și 

dotare imobil prin reabilitare 
2020-2021 Director Procopiu Bianca 

Adrese de solicitare 

Procese verbale  Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea 

materialelor utilizate la instruirea practică în atelierele şcoală 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Contabil şef Stanciu Daniela 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în 

conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Şefii de catedre 

Bibliotecar Mihaela Badea 

 Obţinerea unor sponsorizări 
Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Contabil şef Stanciu Daniela 
 

III. Procesul instructiv-educativ 

OBIECTIVE 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional 

2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră/ comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă 

finalităţile procesului de învăţământ 

3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare 
Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 

administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 

îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor 

două structuri  

Pe tot parcursul anului 

şcolar, din două în două 

luni 

Consiliul de administraţie Procese verbale 

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 

actului educativ 

Conform planului 

operaţional  

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Procese verbale 

Convenţii de 

colaborare 

 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a 

Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 

învăţământ 

Pe tot parcursul anului 

şcolar, semestrial 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 
Procese verbale 

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 

noile cerinţe ale curriculum-urilor. 

Septembrie 

Februarie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

Planificări 

calendaristice 

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu 

elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu 

elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive  

Pe tot parcursul anului 

şcolar, săptămânal 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

Programe de 

pregătire 

 Demararea programelor de pregătire a elevilor cu deficienţe Pe tot parcursul anului Diriginţii Programe de 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare 
Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

intelectuale în vederea recuperării cunoştinţelor lacunare şi 

nesintetizate, pentru atingerea unui nivel minim necesar 

promovării; 

şcolar, ori de câte ori 

este nevoie 

recuperare 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 

examenelor naţionale 

 Simularea examenelor naţionale la nivelul şcolii 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor 

naţionale şi a olimpiadelor 

 

Octombrie 

 

Semestrul II 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

Diriginții 

Procese verbale 

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor 

şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a 

neajunsurilor şcolare 

Semestrial 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

Teste predictive 

Programe de 

îmbunătăţire 

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 

elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de 

note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor 

moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, 

excursii tematice 

Semestrial 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Comisia de verificare a 

ritmicităţii notării 

Rapoarte periodice 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unor 

strategii de predare-învăţare-evaluare cu un înalt grad de 

profesionalism 

Semestrial 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Comisia de asigurare a calităţii 

Fişe de observare a 

lecţiei 

 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 

competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 

compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene 

Septembrie - Octombrie Comisia de asigurare a calităţii 
Portofoliile 

cadrelor didactice 

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate 

pe elev-conform planului operaţional 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 
Consiliul profesoral Proiecte de lecţii 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la 

achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 

Conform planului 

operaţional 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Responsabili comisii metodice 

Rezultatele 

examenelor de 

competenţe 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă Iunie - iulie 

Director adj Grosaru Andreea 

Comisia CEAC 

Cadrele didactice diriginţi 

Monitorizarea 

absolvenţilor 
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IV. Dezvoltarea personală şi profesională a elevilor 

 OBIECTIVE 

1. Dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare realistă a propriilor caracteristici şi de autoreglare emoţională şi comportamentală în 

situaţii diverse legate de viaţă şi carieră 

2. Utilizarea la clasă a strategiilor care promovează includerea tuturor copiilor 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Aplicarea grilei de identificare a elevilor cu CES Octombrie Psihologul şcolii Corina Dinu 
Tabel cu evidenţa 

elevilor cu CES 

 Inventarierea elevilor identificaţi cu CES Noiembrie Psihologul şcolii Corina Dinu Note de interviu 

 Acordarea de sprijin diferenţiat pe diferite categorii: 

- cunoaştere şi învăţare 

- comunicare şi interacţiune 

- senzorial şi fizic 

- dezvoltare emoţională 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Psihologul şcolii Corina Dinu 

Comisia CES 
Fişe de lucru 

 Colaborarea cu profesorii în vederea sprijinirii elevilor 

identificaţi cu CES pentru creşterea performanţei şcolare  

Pe tot parcursul 

anului şcolar 
Psihologul şcolii Corina Dinu Fişe de progres 

V. Informare, orientare şi consiliere privind cariera 

OBIECTIVE 

1. Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi pentru realizarea unor planuri de carieră realiste şi adaptarea la cerinţele pieţei muncii 

2. Schimbarea atitudinii elevilor, a părinţilor faţă de importanţa şcolii în formarea elevului ca adult 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Asigurarea necesarului de materiale şi consumabile pentru 

realizarea programelor de consiliere a elevilor 
Octombrie Psihologul şcolii Corina Dinu 

Fişe de observaţie 

etc. 

 Program de pregătire pentru carieră (autocunoaştere, explorare 

educaţională şi educaţională, decizie de carieră, promovare 

personală etc.) și prin proiectul ROSE 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 
Psihologul şcolii Corina Dinu Dosarele elevilor 

 Colaborarea cu părinţii pentru respectarea nevoilor de 

dezvoltare ale elevilor 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Psihologul şcolii Corina Dinu 

Diriginţii 
Procese verbale 

 Întâlniri cu personalităţi din diferite domenii de activitate, 

reprezentanţi ai universităţilor din Piteşti, oameni de afaceri etc. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Diriginţii 

Procese verbale 
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VI. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

OBIECTIVE 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 

2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini 

pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 

3. Integrarea Europeană-între necesitate şi realitate 

4. Realizarea unor programe cultural-educative, în concordanţă cu valorile europene, pentru implicarea elevilor în diverse 

activităţi formativ-instructive 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative 

la nivelul claselor  
Septembrie 

Consilier educativ Duțu Diana 

Diriginţii 

Procese verbale 

Planuri de activitate 

Portofolii diriginţi 
 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică 

mai eficient în activitatea de consiliere didactică şi 

profesională a elevilor 

Pe tot parcursul 

anului şcolar, din 

2 în 2 luni 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii 

specifice vârstei şi sexului  

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 

Conform planului 

CES 

Consilier educativ Duțu Diana 

Responsabili comisii diriginţi pe 

ani de studii 

Diriginţii 

Psiholog 

Programe de 

consiliere 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul, 

şi informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi 

frecvenţa copiilor lor 

Conform planului 

operaţional 

Director Procopiu Bianca 

Consilier educativ Duțu Diana 

Psihopedagog şcolar Corina Dinu 

Diriginții 

Procese verbale 

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, 

excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea 

nemijlocită a părinţilor 

Pe tot parcursului 

anului şcolar, 

lunar 

Consilier educativ Duțu Diana 

Diriginţii 
Procese verbale 

 Realizarea programelor de educaţie juridică, 

antiinfracţională, în colaborare cu I.S.J. Argeş, C.C.D. Piteşti 

şi Inspectoratul de Poliţie 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 
Consilier educativ Duțu Diana Procese verbale 

 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică 
Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Psihopedagogul şcolar Corina 

Dinu 

Protocoale de 

colaborare  
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

Diriginţii 

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale 

elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, 

bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare  

Semestrial 

Consilier educativ Duțu Diana 

Psihopedagogul şcolar Corina 

Dinu 

Programe 

 Evaluarea periodică a modului în care elevii păstrează 

bunurile din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare 

Pe tot parcursul 

anului şcolar, 

lunar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Diriginţii 

Comitetele de părinţi pe clase 

Administrator Adrian Voicu 

Procese verbale 

 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 

civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a 

delincvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Diriginţii Procese verbale 

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea 

calităţii actului educativ 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Diriginţii 

Protocoale de 

colaborare 

 Participarea elevilor la conceperea şi realizarea revistei 

şcolii 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Comitetul de redacție a revistei revista şcolară 

 Atragerea elevilor către activităţi extraşcolare: sportive, 

artistice, ştiinţifice 

Pe tot parcursul 

anului şcolar, 

lunar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Consilier educativ Duțu Diana 

Procese verbale 

VII. Formarea continuă (dezvoltarea profesională) 

 

OBIECTIVE 

1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice, definitivat şi alte cursuri. 

2. Demonstrarea unor competenţe specifice managementului administrativ şi didactic. 

3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi 

implementarea AEL; 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 

Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate 

apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei  
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

 

 

 

 

Mape 

profesori 

 

 

Baza de date 

formare 

continuă 

 

Fişă de 

observaţie a 

lecţiei 

 

 

 

 

 

Abonamente  

 

 

 

 

 

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor 

moderne de învăţare-centrată pe elev 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi 

la cursuri de formare şi perfecţionare 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante 

prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 

Profesorii înscrişi la definitivat, 

gradul II, I şi masterat, doctorat 

Profesorii mentori, șefii de 

catedre 

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de 

perfecţionare ale CCD şi ale centrului de asistenţă 

psihopedagogică 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 
Şefii de catedre 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării 

programului SEI şi folosirea sistemului AEL 
Conform ofertei CCD Şefii de catedră 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor 

liceului şi a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de 

perfecţionare 

Conform graficului de 

interasistenţe şi asistenţe 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Şefii de catedre 

Comisia CEAC 

 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului, accesul 

elevilor la activităţile C.D.I.; 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, “Reviste 

de pedagogie” etc. 

Pe tot parcursul anului 

şcolar 

Bibliotecarul şcolii Mihaela 

Badea 

Cadrele didactice/ diriginții 

 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, 

contabilitate, administraţie) în vederea folosirii tehnicii de 

calcul şi a softului specializat 

Conform graficului C.C.D., 

I.S.J. Argeş 
Director Procopiu Bianca 
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VIII. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 

OBIECTIVE 

1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  

2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 

3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 

realizare 
Persoana/ Persoane care răspund Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 

comisiei tehnice PSI 
Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Responsabil CSSM Maria 

Impingău 

Responsabil PSI Voicu Adrian 

Decizii de 

constituire a 

comisiilor 

 

Dosar CSSM 

 

Dosar CTPSI 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 

proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  

Conform planului 

operaţional 

Director Procopiu Bianca 

Responsabil CSSM Maria 

Impingău 

Responsabil PSI Adrian Voicu 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice atât în vederea 

prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Responsabil PSI Adrian Voicu 

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz de 

incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi 

apărare civilă 

Conform 

graficului 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Administrator Adrian Voicu 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 

instituţie 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru Andreea 

Administrator Adrian Voicu 

Paznicul/ firma de pază 

 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, teme 

la orele de dirigenţie) în colaborare cu I.T.M., Grupul de pompieri 

Conform planului 

operaţional 

Responsabil CSSM Maria 

Impingău 
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3.3. Plan operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii 

OBIECTIVE 

1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 

2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei prin punerea în practică a planurilor de acţiune, de 

îmbunătăţire, a procedurilor şi a manualului calităţii prin stabilirea celei mai potrivite configuraţii a unităţii de învăţământ, cu 

scopul utilizării optime a resurselor. 

3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Rezultate 

aşteptate 

Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane 

care răspund 
Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor Plan managerial Octombrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu implementarea 

instrumentelor pentru managementul calităţii 

(identificarea principalilor actori şi a rolului acestora): 

 Numirea coordonatorului pentru asigurarea calităţii 

 Stabilirea Comisiei pentru asigurarea calităţii, având ca 

rol: monitorizează desfăşurarea tuturor activităţilor, este 

responsabil de îndeplinirea procesului de autoevaluare. 

 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe discipline sau 

pe arii curriculare. 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de catedre); rol: 

realizează observări sistematice ale activităţii de 

predare-învăţare. 

Toţi membrii 

personalului sunt 

implicaţi în 

implementarea 

asigurării calităţii 

Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea Consiliul de 

administraţie 

 

Procese verbale 

ale şedinţelor 

Consiliului de 

Administraţie 

 

 

Decizii de 

constituire a 

catedrelor şi de 

numire a şefilor 

de catedră 

3. Diseminarea informaţiei: 

 Revizuirea şi afişarea periodică a informaţiilor 

referitoare la asigurarea calităţii. 

 Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor calităţii 

şi descriptorilor de performanţă. 

 Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi a 

graficelor observărilor (asistenţe şi interasistenţe la 

lecţii). 

Informarea tuturor 

membrilor 

personalului 

privind asigurarea 

calităţii 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

CEAC 

Mape noutăţi 

 

Procese verbale 

ale şedinţelor de 

catedră 

 

Grafice de 

asistente 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Rezultate 

aşteptate 

Termen de 

realizare 

Persoana/ Persoane 

care răspund 
Dovezi 

 Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 

4. Elaborarea strategiei de observare: 

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de 

predare-învăţare. 

 Întocmirea graficelor de asistenţe şi interasistenţe la 

lecţii. 

Sistemul de 

asigurare a calităţii 

cuprinde criterii 

clare pe baza 

cărora se pot 

stabili punctele 

tari şi punctele 

slabe 

Octombrie 

15 octombrie -

15 decembrie 

15 ianuarie – 

15 martie 

15 martie –  

11 iunie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

CEAC 

Echipa de observatori 

Fişa de 

observare a 

lecţiei 

 

Grafice de 

asistente 

5. Monitorizare-realizarea observaţiilor 

Stabilirea 

punctelor tari şi a 

punctelor slabe 

Conform 

planificării 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

Echipa de observatori 

Fişe de 

observare  

6. Evaluare: 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul fiecărei 

catedre, conform fişelor de observare. 

 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 

constatate. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

Sistemul de 

asigurare a calităţii 

este dezvoltat, 

implementat şi 

continuu 

îmbunătăţit 

Iunie 2021 

 

 

Octombrie 

2020 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

CEAC 

Documente 

 

3.4. Plan operaţional pentru activităţi de tranziţie de la şcoală la locul de muncă 

OBIECTIVE 

1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea 

facilitării integrării cu succes a acestora, după absolvire, în viaţa socio-economică 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

4. Consilierea elevilor în scopul alegerii carierei 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 

Persoana/ persoane care 

răspund 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările necesare pe piaţa 

muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, corespunzător domeniilor de 

pregătire profesională ale şcolii 

     • Elaborarea de Curriculum în dezvoltare locală (CDL), documente 

în acord cu consultarea agenţilor economici reprezentativi din zonă 

      • Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii 

     • Direcţionarea tematicii de consiliere educativă, din cadrul orelor de 

dirigenţie, spre problemele referitoare la alegerea unui loc de muncă sau 

a unei viitoare profesii 

Adaptarea curriculum-ului 

în dezvoltare locală (CDL) 

elaborate la condiţiile 

agenţilor economici 

parteneri 

 

Plan de şcolarizare stabilit 

în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii 

 

 

 

Septembrie 

 

 

Octombrie- 

Martie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice 

 

 

 

 

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire 

teoretică şi practică pentru formarea profesională a elevilor, în 

condiţii care să le asigure atingerea competenţelor din standardele 

profesionale şi să le faciliteze integrarea la locul de muncă 

     • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu scopul 

dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de către elevi a competenţelor 

tehnice necesare viitorului loc de muncă 

- utilizarea în procesul de predare-învăţare a metodelor 

activ-participative (învăţare centrată pe elev) şi a unor strategii 

de învăţare adaptate stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

- realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, adaptate 

unor metode didactice eficiente şi moderne; 

- utilizarea a metodelor alternative de evaluare 

(autoevaluarea). 

     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a elevilor în spaţii 

dotate corespunzător şi în condiţii similare viitorului loc de muncă: 

ateliere şcoală şi agent economic, corespunzător domeniului de pregătire 

profesională 

- continuarea activităţii comisiei de S.S.M. şi P.S.I. 

- realizarea instructajului şi completarea fişelor individuale 

Protocoale de colaborare 

încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate  

domeniile de pregătire 

 

Protocoale de colaborare 

încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate  

domeniile de pregătire 

 

Dobândirea de către elevi a 

competenţelor pentru 

abilităţi cheie şi tehnice 

specializate, corespunzător 

Standardelor de Pregătire 

Profesională 

 

 

Dobândirea de către elevi a 

priceperilor şi deprinderilor 

practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

 

 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

 

 

 

Responsabilii comisiilor 
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de protecţie a muncii de către elevi, cu folosirea metodelor 

interactive de realizare a instructajului ce vizează şi evaluarea 

cunoştinţelor elevilor 

- întocmirea graficelor de desfăşurare a activităţilor de 

instruire practică curentă şi comasată 

- încheierea de protocoale de colaborare (parteneriate) cu 

agenţii economici la care se vor desfăşura activităţile de 

instruire practică 

- repartizarea elevilor la agenţii economici 

- monitorizarea activităţilor de instruire practică a elevilor 

de către cadre didactice ale şcolii şi reprezentanţi ai agenţilor 

economici  

     • Participarea elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare 

     • Organizarea simulării examenelor finale de absolvire  

 

 

 

 

 

 

 

Premii la concursurile 

şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

Mai 

metodice 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

 

Comisiile metodice 

 •  Monitorizarea absolvenţilor 

  Cadrele didactice diriginţi 

Director adj Grosaru 

Andreea 

Comisia CEAC 

3. Asigurarea pentru elevi a condiţiilor de informare, orientare şi 

consiliere privind cariera 

    • Consilierea elevilor pentru buna orientare privind cariera, în scopul 

responsabilizării elevului privind propria formare şi al atingerii 

performanţelor profesionale  

     • Participarea elevilor la simularea unor interviuri în vederea 

angajării 

     • Participarea elevilor la târguri de job-uri la care să fi prezenţi 

invitaţi ai reprezentanţilor agenţilor economici 

    • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă situaţia locurilor de 

muncă vacante şi documentele necesare angajării 

    • Consilierea elevilor din clasele a XII-a pentru continuarea studiilor 

în învăţământul universitar 

    • Consilierea elevilor din clasele a X-a privind  continuarea formării 

la nivelul 4 de calificare 

 

80% dintre absolvenţi vor fi 

pregătiţi pentru o survolare 

activă a pieţei forţei de 

muncă 

 

Inserţia a minim 70 % 

dintre absolvenţi pe piaţa 

muncii 

75% dintre elevii claselor a 

XII-a vor continua studiile 

90% dintre elevii claselor a 

X-a vor continua studiile la 

la nivel 4  

 

 

Mai - iunie 

 

 

 

 

 

 

Sfârşitul 

anului 

şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

 

Coordonator proiecte şi 

programe educative Duţu 

Diana 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele didactice 
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3.5. Plan operaţional pentru activităţile de învăţare centrată pe elev 

 

OBIECTIVE 

• Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor 

în propria formare 

• Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 

• Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

• Promovarea învăţării incluzive 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de 

învăţare, cu implicarea activă 

a elevilor în propriul proces 

de formare – învăţare 

centrată pe elev 

- desemnarea unui Coordonator 

pentru activităţi de învăţare 

centrate pe elev 

- o mare parte din personalul 

didactic participă la cursuri 

organizate pe metode active de 

învăţare şi le aplică 

- determinarea stilului de învăţare 

la elevi prin chestionare 

- formarea la elevi a deprinderilor 

de eficientizare a actului de 

învăţare prin eforturi proprii 

- transformarea procesului învăţării 

într-unul activ, antrenant şi atractiv 

pentru elevi 

- planificări ale 

activităţilor 

didactice, proiecte 

de lecţii cu 

activităţi centrate 

pe elev 

- chestionare pentru 

determinarea 

stilului de învăţare 

P
e 

to
t 

p
ar

cu
rs

u
l 

an
u
lu

i 
şc

o
la

r 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice care au 

participat la cursuri de 

formare privind învăţarea 

centrată pe elev 

- 

disponibilitatea 

cadrelor 

didactice de a 

desfăşura lecţii 

cu activităţi 

centrate pe elev 

- gradul de 

implicare şi 

antrenare a 

elevilor pentru 

participarea la 

lecţii 

- organizarea unor cursuri de 

formare  pentru diseminarea 

informaţiilor privind învăţarea 

centrată pe elev 

- identificarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor de la 

clasele de început şi stabilirea 

stilului dominant al clasei 

- lecţii cu activităţi centrate pe elev 

- participarea activă şi eficientă a 

elevilor la lecţii 

- petrecerea în mod plăcut şi cu 

succes a timpului la şcoală 

- responsabilizarea elevilor asupra 

propriei formări 

- formulare pentru 

planul de lecţie 

- formular pentru 

analiza propriilor 

practici 

- formular pentru 

tema de lucru 

P
e 

to
t 

p
ar

cu
rs

u
l 

an
u
lu

i 
şc

o
la

r 

Cadrele didactice 

- interesul 

manifestat de 

elevi pentru 

propria formare 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

- stabilirea strategiilor de 

învăţare, care corespund cel mai 

bine stilurilor individuale de 

învăţare ale elevilor 

- întocmirea proiectelor de lecţii 

cu activităţi centrate pe elev 

- pregătirea spaţiului şi a 

materialelor de învăţare 

- organizarea şi desfăşurarea de 

lecţii cu activităţi de învăţare 

centrate pe elev la toate clasele, 

cu sarcini diferite de învăţare 

pentru cele trei stiluri de 

învăţare: vizual, auditiv şi 

practic 

 - utilizarea metodelor active în 

procesul învăţării: lucrul în 

grupuri mici şi perechi, jocul de 

rol, studiul de caz, 

brainstormingul 

- aplicarea metodelor alternative 

pentru evaluare: autoevaluarea,  

proiectul individual şi în grup, 

portofoliul 

- evaluarea eficienţei utilizării 

strategiilor didactice adecvate 

stilurilor individuale de învăţare 

- desfăşurarea lecţiilor în sistem 

AEL și pe platforme 

educaționale (Office 365) 

- continuarea activităților în 

cadrul proiectului ROSE 

- majoritatea cadrelor didactice  

aplică metodele active de învăţare 

- situaţii de învăţare în care elevii 

se vor simţi în largul lor şi vor 

avea încredere în strategia 

didactică folosită de profesor 

- abilităţi cheie dezvoltate la elevi 

şi competenţe tehnice dobândite de 

către aceştia, corespunzător 

Standardelor de Pregătire 

Profesionale 

- dezvoltarea la elevi a stilului 

preferat de învăţare 

- găsirea celei mai potrivite căi de 

a învăţa 

- creşterea eficienţei învăţării  

- utilizarea soft-ului specializat 

AEL în predarea cunoştinţelor 

- continuarea utilizării platformelor 

educaționale (Office 365) 

- proiecte de lecţii 

cu activităţi 

centrate pe elev, cu 

sarcini diferenţiate 

pe stilurile 

individuale de 

învăţare ale elevilor 

- materiale şi 

resurse de învăţare 

adecvate stilurilor 

de învăţare ale 

elevilor: fişe de 

documentare, fişe 

de lucru, teste, fişe 

de evaluare, fişe de 

observare, proiecte 

şi miniproiecte 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice care au 

participat la cursuri de 

formare privind învăţarea 

centrată pe elev 

- 

disponibilitatea 

cadrelor 

didactice pentru 

aplicarea 

strategiilor 

didactice care 

să corespundă  

stilurilor 

individuale de 

învăţare ale 

elevilor 

 

Factori cu 

influenţă 

pozitivă: 

- participarea 

cadrelor 

didactice la 

cursuri  de 

formare  
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

2. Construirea unui mediu 

de învăţare accesibil pentru 

toţi elevii, cu asigurarea de 

şanse egale  

• asigurarea condiţiilor egale 

de acces la programele de 

învăţare pentru toţi elevii şi 

sprijinirea acestora pentru 

propria formare 

     - identificarea elevilor cu 

un nivel scăzut/ ridicat de 

pregătire pentru a fi antrenaţi 

în activităţi specifice gradului 

propriu de inteligenţă,  

 - identificarea elevilor cu 

nevoi speciale 

     - asigurarea sprijinului 

specializat pentru învăţare: 

personal didactic bine pregătit 

     - activități în cadrul 

proiectului ROSE 

•  adecvarea mediului de 

învăţare, nevoilor individuale 

ale elevilor 

     - asigurarea unui mediu 

ambiant propice pentru 

învăţare: săli de clasă, 

cabinete de specialitate, 

ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a. 

- îmbunătăţirea performanţelor 

de învăţare 

 

- toţi elevii identificaţi cu un 

nivel scăzut/ ridicat de pregătire 

vor beneficia de programe 

speciale de pregătire 

 

- progres în pregătire 

 

- integrarea elevilor cu nevoi 

speciale 

- programe de 

învăţare 

individuale care 

să asigure 

progresul şi 

învăţarea 

 

- programe de 

învăţare pentru 

elevii care 

participă la 

concursuri şcolare 

 

- programe de 

învăţare pentru 

elevii cu nivel 

scăzut de 

pregătire pentru 

recuperarea 

lacunelor 

 

- programe de 

învăţare pentru 

elevii cu nevoi 

speciale 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Director Procopiu 

Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice care 

au participat la cursuri 

de formare privind 

învăţarea centrată pe 

elev  
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3.6. Plan operaţional pentru activităţile de dezvoltare a managementului şcolar 

OBIECTIVE 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcoală 

2. Creşterea profesionalismului personalului 

3. Eficientizarea comunicării factorilor implicaţi în buna organizare şi funcţionare a unităţii şcolare  

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 

Persoana/ Persoane care 

răspund 
Dovezi 

1. Realizarea organigramei 

Septembrie 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

Document 

Procese 

verbale ale 

şedinţelor 

Consiliului 

de 

Administraţie 

 

Decizii  

2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor pentru directorul 

adjunct 
Director Procopiu Bianca 

3. Stabilirea componenţei Consiliului de administraţie şi distribuirea 

sarcinilor 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

4. Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la nivelul şcolii în 

anul şcolar 2020-2021 
Consiliul de administraţie 

5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi comisiilor Director Procopiu Bianca 

6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii 

departamentelor, comisiilor şi comitetelor 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 

7. Participarea personalului didactic şi nedidactic la cursuri de formare 

Conform graficului 

C.C.D., Universităţii, 

D.P.P.D. 

Cadrele didactice 

3.7. Planul de dezvoltare profesională a personalului didactic 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen 
Persoane 

responsabile 

Perfecţionare prin obţinere definitivat şi grade 

didactice şi prin absolvirea unor cursuri de 

perfecţionare profesională 

Obţinerea gradelor didactice în termenele 

legale 
An şcolar 

Responsabil cu 

perfecţionarea Dinu 

Mihaela 

Activităţi metodice în cadrul catedrei 
Eficientizarea activităţii cadrelor 

didactice implicate în procesul instructiv-
Lunar 

Responsabili comisii 

metodice 
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educativ 

Activităţi metodice în cadrul cercurilor metodice la 

nivel judeţean 

Implicarea unui număr mare de cadre 

didactice în activităţile comisiilor 

metodice la nivel judeţean 

Semestrial Responsabil cerc pedagogic 

Stagii de formare pe noua curriculă şi metode active 

de învăţare 

Optimizarea procesului instructiv-

educativ 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Director Procopiu Bianca 

Director adj Grosaru 

Andreea 
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PARTEA a 4 - a – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

CONSULTAREA 
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.A.S.: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

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

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea P.A.S. prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii şi interpretarea datelor statistice la nivelul şcolii. Aceste informaţii au fost corelate cu 

priorităţile identificate la nivel regional şi local prin P.R.A.I. şi P.L.A.I. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala 

are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformulării 

obiectivelor priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale.  

    

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 Site-uri de prezentare a judeţului Argeş  

 P.R.A.I. Sud-Muntenia 

 P.L.A.I. Piteşti   

 Anuarul statistic al judeţului Argeş 

 Date statistice – A.J.O.F.M. Argeş 

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 Rapoarte scrise ale I.S.J. şi M.E.N. întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 
Implementarea P.A.S.-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a P.A.S. prin: 

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

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

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

Administraţie; 

 actualizarea şi popularizarea site-ului liceului; 

 revizuire periodică şi corecţii. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 
Datele întâlnirilor 

de analiză 

Întocmirea seturilor de date care 

să sprijine monitorizarea ţintelor Corbu Silvia lunar 
Decembrie 
Martie  

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Dir. Adj. Grosaru 

Andreea 
Duțu Diana 

trimestrial 
Decembrie 
Aprilie 

Comunicarea acţiunilor corective 

în lumina rezultatelor obţinute 

Dir. Adj. Grosaru 

Andreea 
Duțu Diana 

trimestrial 
Decembrie 
Aprilie  

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

Dir. Procopiu Bianca 

Dir. Adj. Grosaru 

Andreea 
Corbu Silvia 

anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului asupra 

comunităţii 

Consiliul de 

administraţie 
Comisia de asigurare a 

calităţii 

anual Septembrie  

Prezentarea generală a 

progresului realizat în atingerea 

ţintelor 
Dir. Procopiu Bianca anual Iunie 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. Actualizarea 

acţiunilor din P.A.S. în lumina 

evaluării 

Dir. Procopiu Bianca 

Dir. Adj. Grosaru 

Andreea 
Gugiu Cornel 
Corbu Silvia  
Cozmulescu Iuliana 
Impingău Maria 
Duţu Diana 
Dinu Mihaela 
Tudor Fănuța 

Vlădău Paul 

Tudor Mirela 

Pîrjol Marinela 

anual Iunie  
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TVET – Învăţământ profesional şi tehnic  

MECTS – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

CNDIPT – Centrul Naţional de Dezvolatre a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

ARACIP – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii pentru Învăţăm’ntul Preuniversitar 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 

Threats (Ameninţări)   

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

TIC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională  

A.T.A.C. – Asociaţia Tinerilor din Armand Călinescu 

C.E.A.C. – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

U.E. – Uniunea Europeană 



 

 

ANEXA 1 
 

STRUCTURA PE NIVEL DE PREGĂTIRE ŞI PROFIL - la începutul anului școlar 2020-2021 
 

Nr 
crt 

Denumirea 
unităţii 

Urban/    
rural 

 Profilul Domeniul  
Nivelul 

de 
calificare 

Calificarea 
profesională  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021- ZI 

T
O

T
A

L
 C

L
A

S
E

 

T
A

T
A

L
 E

L
E

V
I 

 Nr. ordinului ministrului 

Liceu - filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

au
to

ri
za

re
 

ac
re

d
it

ar
e

 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

1 

C
o

le
g

iu
l T

eh
n

ic
"A

rm
an

d
 C

ăl
in

es
cu

" 
P

it
eş

ti
 

Urban 

Servicii 

Comerţ 4 

Tehnician în 

activităţi de 

comerţ 

2 2 2 2 59 47 38 45 8 189  
OMEN 

3704/20.03.2019 

Turism şi 

alimentaţie 
4 

Tehnician în 

gastronomie 
1 1 1 

 
30 26 24 

 
3 80 

OMEN 
4968/ 

31.08.2018 
 

Turism şi 

alimentaţie 
4 

Tehnician în 

turism 
1    28    1 28 

OMEC 
5273/ 

25.08.2020 
 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Protecţia 

Mediului 
4 

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

calităţii 

mediului 

1 1 1 1 30 23 24 27 4 104   
OMEN 

4215/2012 

Tehnic 

Electronică 

automatizări 
4 

Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 

1 1 2 2 26 20 43 50 6 139  
OMEN 

4215/2013 

Industrie 

textilă şi 

pielărie 

4 

Tehnician 

designer 

vestimentar 
  

1 2 
  

23 37 3 60  
OMCT 

5770/2006 

 
TOTAL 6 5 7 7 173 116 152 159 25 600   

 

 

 



 

 

 

 

Nr 
cr
t 

Denumirea 
unităţii 

Domeniul 

 
 

Calificarea 
profesională 

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-
2021- ȘC. PROFESIONALĂ 

T
O

T
A

L
 

E
L

E
V

II
 

T
A

T
A

L
 

C
L

A
S

E
  Nr. ordinului ministrului 

Liceu - filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

au
to

ri
za

re
 

ac
re

d
it

ar
e

 

Nr de clase Nr de elevi 

 Anul I Anul II Anul III Anul I Anul II Anul III 

1 
Colegiul Tehnic 

"Armand 
Călinescu" Piteşti 

Turism şi alimentaţie Bucătar 1 1 
 

25 28 
 

51 2 
OMENCS/ 

14/18.06.2018 

 

Turism şi alimentaţie 
Ospătar (chelner) vânzător 
în unităţi de alimentaţie  

1 
  

23 
 

23 1 
OMENCS/ 

14/18.06.2019 

 

   
TOTAL 1 2 0 25 51 0 74 3  

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, SERAL, POSTLICEAL, A DOUA ŞANSĂ  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii 

Urban/ 
Rural 

Profilul 
Domeniul 

de 
pregătire 

Nivelul de 
calificare 

Calificarea  
profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021 - SERAL 

T
O

T
A

L
 E

L
E

V
II

 

T
A

T
A

L
 C

L
A

S
E

  Nr. ordinului 
ministrului de 

Nr. clase Nr. elevi 

A
u

to
ri

za
re

 

A
cr

ed
it

ar
e

 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

1. 

C
ol

eg
iu

l T
eh

ni
c"

A
rm

an
d 

C
ăl

in
es

cu
" 

P
ite

şt
i 

URBAN 

Tehnic Mecanică 4 
Tehnician 

proiectant CAD     
1 

    
50 50 1 

O
M

E
N

C
S

/ 

5
8

4
8

/ 

2
8

.1
1

.2

0
1

6
 

  

 
Tehnic 

Electronică 
automatizări 

4 

Tehnician 
operator 

tehnică de 
calcul 

1 
    

30 
    

30 1  

O
M

C
T

5

7
7

0
/2

0
0
7
 

2. Tehnic 
Industrie 
textilă şi 
pielărie 

4 
Tehnician 
designer 

vestimentar 
 

1 2 1 
  

28 66 32 
 

126 4   

O
M

C
T

S
5

7
7

0
/ 

2
0

0
6
 

 
 

    
TOTAL 1 1 2 1 1 30 28 66 32 50 206 6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ 

Mediul de 
rezidenţă 
(Urban/    
Rural) 

 Domeniul de 
pregătire 

Calificarea profesională 

Nr. clase şi număr elevi - înscrişi în 
învăţământul postliceal, an şcolar 2020-2021 

Nr. ordinului de 
ministrului 

Şcoală postliceală  

A
u

to
ri

za
re

 

A
cr

ed
it

ar
e

 

Nr de clase Nr de elevi 

anul I anul II anul III anul I anul II anul III 

1 COLEGIUL TEHNIC ”ARMAND CALINESCU” urban 
Turism şi 
alimentaţie 

Organizator de conferinţe, 
congrese, târguri şi expoziţii 

1 1 
 

30 49 
 OMEN 

4968/31.08.2018 

  

 
 

Nr 
crt 

Denumirea unităţii 
Urban/    
rural 

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021- A DOUA ŞANSĂ 

T
O

T
A

L
 

E
L

E
V

II
 

T
A

T
A

L
 

C
L

A
S

E
  

Liceu - filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul I Anul II Anul III Anul IV 

1 Colegiul Tehnic"Armand Călinescu" Piteşti Urban 1 1 1 1 16 10 10 15 51 4 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ 
Localitate

a 

TOTAL 
Din care:   

Învăţământ liceal - Filiera Tehnologică   

Nr. clase Nr. elevi 
Zi Seral Postliceal Șc. profesională A doua şansă 

Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

1 Colegiul Tehnic Armand Calinescu  Pitesti 40 1010 25 600 6 206 2 79 3 74 4 51 

 



ANEXA 2 
 

DISTRIBUŢIA CADRELOR DIDACTICE PE  

PALIERE DE VECHIME ŞI GRADE DIDACTICE 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Studii absolvite; Specializarea/ specializari 

obtinute; anul abs. 

Statutul cadrului 

didactic 

Nr. 

Decizie/ Ordin de 

numire 
Disciplinele (conf. deciziei) 

G
ra

d
 d

id
. 

Vechime la 

01.09.2020 Observatii 

(se vor trece unitatile 

scolare cu PJ unde mai 

are ore iar in cazul in 

care ocupa ore 

rezervate se va trece  si 

numele titularului) 

T (titular) 

S(suplinitor) 

D(detasat) 

P(pensionar) 

A(asociat) 

INCADRAT 

CONFORM ART.93 

NECALIFICAT 

VM VI VU 

1 
Procopiu N. 

Bianca Cristina 
Univ.C.Brancoveanu Fac. Finante Contabilitate 2003 
Cu Diploma De Licenta-Master 

T 
5009/                  

28.12.2012   ISJ 
economie , educatie antreprenoriala I 16 16 11 

 

2 
Oana A.Maria 

Cristina 

Univ Din Pitesti,Fac.De Stiinte Econ.,Jurid.Si 

Admnistrative,Sp.Finante - Banci,Cu Diploma De 
Licenta 2004si Master. 

S 
1327                  

28.08.2020   ISJ 
economie , educatie antreprenoriala II 12 7 5 

PROCOPIU BIANCA  

(ore rezervate director ) 

3 
Grosaru 

G.Claudia  
Andreea 

Unv. Pitesti Fac Stiinte Economice Sp.Managementul 

Firmei  2005 Cu Diploma De Licenta 
T 4995/28.12.2012 ISJ economic,administrativ comert si servicii I 14 13 10 

 

4 
Preda V. 

Tatiana 

Univ. Bucuresti  Profil Economic Sp.Contabilitate Si 

Economie Agrara Cu Diploma De Licenta 1993 Si 
Master 

S 
1330                  

28.08.2020   ISJ 
economic,administrativ comert si servicii deb 23 22 

 

GROSARU ANDREEA   
(ore rezervate director  

adj. ) I.C.BRATIANU -

11/S  LIC.  L.P.S.-2/S 

5 
Gugiu C. 

Cornel 

Univ.Bucuresti Fac.Istorie Sp Istorie 1999 Cu Diploma 

De Licenta Si Masterat 
T 

4996            

28.12.2012 ISJ 
istorie I 33 21 18 

 

6 
Anutescu S. 

Mariana 

Carmen 

Univ Buc Fac Matematica Sp Matematica 1990 Cu 

Diploma De Absolvire 
T 

4982/     28.12.2012 

ISJ 
matematica I 32 32 20 

 

7 
Cristescu I. 

Razvan Ion 

Univ Buc Fac Matematica Sp Matematica 1988 Cu 

Diplomă De Absolvire 
T 

4989/     28.12.2012 

ISJ 
matematica I 30 30 18 

 

8 
Martoiu I. 

Marieta 

Univ Pitesti Fac Stiinte  Sp.Matematica  Informatica 

1997 Cu Diploma De Licenta 
T 

5001/     28.12.2012 

ISJ 
matematica I 20 20 19 

 

9 
Pirjol I.  

Marilena 

Univ. Din Craiova,Fac.De Matenatica-

Informatica,Sp.Matematica 1997 
T 302/17.02.2020 matematica I 14 9 5 

 

10 
Lalu V. 

Magdalena 

Silvia 

Univ Buc Fac De Matematică Sp Informatică 1998 Cu 

Diploma De Licenta 
T 

4997/     28.12.2012 

ISJ 
informatica II 19 19 17 

 



Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Studii absolvite; Specializarea/ specializari 

obtinute; anul abs. 
Statutul cadrului 

didactic 

Nr. 

Decizie/ Ordin de 

numire 
Disciplinele (conf. deciziei) 

G
ra

d
 d

id
. 

Vechime la 

01.09.2020 

Observatii 

(se vor trece unitatile 

scolare cu PJ unde mai 

are ore iar in cazul in 

care ocupa ore 

rezervate se va trece  si 

numele titularului) 

11 
Corbu M. 

Silvia 

Univ Th, Gh. Asachi Iasi Fac.Textile 1991 Cu Diplomă 
De Licenta Univ Pitesti Diploma De Conversie 

Profesionala Info.2002 Sp.Informatica 2002 

T 
4985/     28.12.2012 

ISJ 
informatica I 24 24 22 

 

12 
Vlad Gh. 
Marian 

Univ. Pitesti Fac. De Stiinte  Sp. Matematica - 
Informatica  Cu Diploma De Licenta 2002 

T 1110/18.06.2020 ISJ informatica I 15 15 3 SCALA GN. 14 -7/S 

13 
Demeter I. 

Andreia Maria 

Univ Pitesti Fac. De Stiinte Sp. Limba Si Literatura 

Franceza-Limba Si Literatura Romana 1997 Cu 

Diploma De Licenta 

T 

4990/       28.12.2012 

ISJ   1441/31.08.2020 

inspector 

limba si literatura romana I 22 22 19 
 

14 
Grigore I. 

Maria 

Magdalena 

Univ. Pitesti Fac. Teologie Ortodoxa, Sp. Teologie 

Ortodoxa Litere Cu Diploma De Licenta 1997 
S 1501/  03.09.2020 ISJ limba si literatura romana def 3 3 0 

DEMETER ANDREIA  

(ore inspector )DINU 

BRATIANU 
STEFANESTI - 4/S 

15 
Malusanu N. 
Elena Claudia 

Univ Pitesti Fac De Litere Si Istorie Sp Limba Si 

Literatura Romana- Limba Si Literatura Franceza 

1999cu Diploma De Licenta 

T 
5000/     28.12.2012 

ISJ 
limba si literatura romana I 20 20 20 

 

16 
Diaconescu D. 

Eliza Maria 

Univ Pitesti Fac De Litere Si Istorie Sp  Limba Si 

Literatura Romana- Limba Si Literatura Franceza  

2001cu Diploma De Licenta 

T 
256/     14.03.2014  

ISJ 
limba si literatura romana I 24 24 19 

 

17 
Enache  M. 

Mariana 

Gratiela 

Univ Pitesti Fac Teologie Ortodoxă Sp Teologie-

Filologie Litere (Limba Si Literatura Romana) 1997 Cu 

Diploma De Licenta - Doctorat 

T 
4999/     28.12.2012 

ISJ 
limba si literatura romana I 19 19 18 

 

18 
Nica L F. 

Mioara Aurica 

Univ Buc Fac Fizica  Sp Fizica 1979 Cu Diploma De 

Absolvire 1988 
T 

5004/     28.12.2012 

ISJ 
fizica I 31 31 29 

 

19 Dinu I. Mihaela 
Univ.Bucuresti   Fac. Chimie   Sp.Chimie  - Anorganica  
Cu Diploma De Licenta 1992 Si Master 

T 
492/     05.05.2014 

ISJ 
chimie I 28 28 7 

 

20 
Parvu E. 

Cristina 

Univ.Bucuresti   Fac. Chimie   Sp.Cataliza  Diploma De 

Licenta 1991 
T 401 /11.03.2019 ISJ chimie I 27 27 3 

titulara la Liceul Tehn. 
Dinu Bratianu Stefanesti , 

-10/S 

21 Dutu M. Diana 
Univ. Bucuresti Fac. Geografie Sp. Geografie 1998 Cu 
Diploma De Licenta 

T 
2048/     31.08.2012 

ISJ 
geografie I 16 16 7 

 

22 
Buiculescu I. 

Diana 
Univ Buc Fac Geografie  Sp Geografie - Turismului 
2008 Cu Diploma De Licenta 

T 
7583/                           

28.12.2012 ISJ 
geografie I 25 25 7 

SC. GIMNAZIALA " 

NEGRU VODA" 

PITESTI - 10/S 

23 
Mania I. 

Iuliana 
Gabrtiela 

Univ Pitesti  Fac Stiinte  Sp Biologie 2002 Cu Diplomă 

De Absolvire 2002 Master 
T 

2182/     02.08.2018  

ISJ - 
biologie II 18 18 2 

 

24 
Popescu D. 

Agustin 
Univ.Din Pitesti,Fac De Stinte,Sp.Educatie Fizica Si 
Sport,Cu Diploma De Licenta 1996 

T 782/24.03.2017 ISJ educatie fizica si sport I 24 23 2 
 



Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Studii absolvite; Specializarea/ specializari 

obtinute; anul abs. 
Statutul cadrului 

didactic 

Nr. 

Decizie/ Ordin de 

numire 
Disciplinele (conf. deciziei) 

G
ra

d
 d

id
. 

Vechime la 

01.09.2020 

Observatii 

(se vor trece unitatile 

scolare cu PJ unde mai 

are ore iar in cazul in 

care ocupa ore 

rezervate se va trece  si 

numele titularului) 
25 

Centiu N. 

Elena 

Unv. Pitesti Teologie Ortodoxa Sp Limba Si Literatura 

Straina 1996 Cu Diploma De Licenta 
T 

4984/     28.12.2012 

ISJ 
limba engleza I 34 34 15 

 

26 
Predan Mitrus  

F. Carmen 

Maria 

Unv. Pitesti  Fac. De Litere Sp. Romana Engleza  Cu 

Diploma De Licenta  2003 
T 

5008/     28.12.2012 

ISJ 
limba engleza I 16 16 12 concediu prenatal 

27 
Cernatescu 

Camelia Silvia 

Univ. Pitesti Fac. Teologie Ortodoxa Sp. Litere - 

Engleza  Diploma De Licenta 2009 
S 1535/08.09.2020 ISJ limba engleza deb 11 1 0 

concediu prenatal Predan 
Carmen -  Sc. Mihăiesti - 

3/S 

28 Jinga I. Ionela 
Univ. Din Craiova Fac. De Litere Sp. Englaza-Romana 
Cu Diploma De Licenta 2003 

S 1551/11.09.2020 ISJ limba engleza def 17 14 0 
concediu prenatal 

Predan Carmen -  Lic. 
Maracineni 4/S 

29 
Georgescu Gh. 

Georgeta 
Valeria 

Univ. Spiru Haret Din Bucuresti Fac. De Limba Si 

Literatura Romana Sp.  Limba Si Literatura Romana-
Limba Si Literatura Engleza 

T 630/28.02.2017  ISJ limba engleza II 15 15 6 
Liceul Tehnologic Auto 

Curtea De Arges - 6/S 

30 
Mira N. 

Magdalena 

Unv. Pitesti  Fac. De Litere  Si Istorie Sp. Limba Si 

Literatura Franceza -Romana  2002 Cu Diploma De 
Licenta 

T 
563/     29.03.2018  

ISJ 
limba franceza I 18 18 2 

 

31 
Cotofana G. 

Maria 

Unv. Pitesti Fac Teologie Ortodoxa Sp.Teologie 

Ortodoxa - Litere 1997 Cu Diploma De Licenta 
T 

256/     14.03.2014 

ISJ 
limba franceza I 30 29 20 

 

32 
Dima S. Florin 

Constantin 

Univ. Pitesti Fac. Stiinte Economice Sp.Contabilitate Si 

Informatica De Gestiune 
S 1541/08.09.2020 ISJ economic,administrativ comert si servicii deb 21 6 3 

 

33 Vladau P. Paul 
Univ Pitesti  Fac Teologie Ortodoxa Sp.Teologie 
Asistenta Sociala 1996 Cu Diploma De Licenta 

T 
5016/     28.12.2012 

ISJ 
religie ortodoxa I 23 22 15 

 

34 
Predescu C. 

Claudia 

Univ. Pitesti Fac De Teologie Ortodoxă Sp.Teologie 
Ortodoxa -Asistenta Sociala 1998 Cu Diploma De 

Licenta 

T 
1900/              

24.08.2015 ISJ 
religie ortodoxa I 30 17 9 

Sc. Marin Preda -6/S     

Sc. Gen. C-Tin 

Brancoveanu Stefanesti  
9/S 

35 
Cozmulescu M. 

Iuliana 

Inst Pol Iasi Gheorghe, Asachi Fac. Tehnologia Si  

Chimia Textilelor  Fac Ind Usoară Sp Tehnologia 

Tricoturilor Şi Confectiilor1989 Cu Diploma De 

Absolvire - Diploma De Conversie Profesionala - 

Informatica 2009 

T 
4987/     28.12.2012 

ISJ 

textile/tricotaje si confectii textile finisaj 

textil 
I 30 30 30 

 

36 
Impingau I. 

Maria 

Univ.Gh. Asachi Iasi Fac Textile Pielarie  Sp Textile –

Conf.- Imbracaminte  1996cu Diploma De Licenta 
T 

4998/     28.12.2012 

ISJ 

textile/tricotaje si confectii textile finisaj 

textil 
I 25 20 20 

 

37 
Radu  N. Elena  

Rodica 

Univ.Gh. Asachi Iasi Fac Textile Pielarie  Sp Tricotaje - 

Confectii - Textile –2006 Cu Examen De Diploma 
T 

4994/     28.12.2012 

ISJ 

textile/tricotaje si confectii textile finisaj 

textil 
I 12 11 11 

 

38 
Popa A. 

Claudia Mari 
Univ Pitesti  Fac  Inginerie Sp. Autovehicule Rutiere 
1992 Cu Diploma -Doctorat 

T 
5006/                       

28.12.2012 ISJ 
mecanica I 33 23 8 

 

39 
Petrescu I. 

Narcisa Corina 

Univ.Pitesti Fac. Electronica Si Electromagnetica 

Specializarea Electronica Aplicata Cu Diploma De 
Inginer 2001+ Diploma De Conversie Profesionala Pe 

Informatica 2009 

T 720/    04.28.2015 ISJ electronica automatizari I 16 16 5 
 

40 
Tugulan V.  

Virginia 
Sc Postliceala Creator Proiectant Imbracaminte 2000 
Cu Diploma De Absolvire 

T 
5015/     28.12.2012 

ISJ 
instruire practica - textile /tricotaje si 

confectii textle - finisaj textil 
I 38 38 16 

 



Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Studii absolvite; Specializarea/ specializari 

obtinute; anul abs. 
Statutul cadrului 

didactic 

Nr. 

Decizie/ Ordin de 

numire 
Disciplinele (conf. deciziei) 

G
ra

d
 d

id
. 

Vechime la 

01.09.2020 

Observatii 

(se vor trece unitatile 

scolare cu PJ unde mai 

are ore iar in cazul in 

care ocupa ore 

rezervate se va trece  si 

numele titularului) 
41 

Buzac C.  
Ancuta Maria 

Unv. Pitesti Fac Socio-Umane Sp.Filozofie    2007 Cu 
Diploma De Licenta 

T 
221/                     

19.02.2015 ISJ 
socioumane I 10 10 10 

Colegiul Tehnic 

"C.D.Nenitescu" Pitesti -

8/S 

42 
Barbuceanu I. 
Daniel Nicolae 

Univ. Bucuresti Fac. De Informatica Sp. Informatica  
2017 Cu Diploma De Licenta - Master 

S 1541/08.09.2020 ISJ informatica deb 20 20 15 
 

43 
Antonescu V. 

Camelia 

Stefania 

Univ.C.Brancoveanu Braila  Fac. Relatii Economice 
Internationale  Sp. Management Marketing In Afacerile 

Economice 1998 Cu Diploma De Licenta 

T 
271/    17.02.2020   

ISJ 
economic,administrativ comert si servicii I 24 24 6 

 

44 
Rizu  I. 

Ramona Maria 
Univ. Pitesti Fac. Stiinte Economice Sp. Afaceri 
Economice Diploma De Licenta 2008 

T 
1887/    29.08.2014   

ISJ 
economic,administrativ comert si servicii II 7 7 7 

 

45 
Marinescu 

Maria 

Univ. Din Pitesti Fac. De Stinte Economice Sp. Ecomia 

Comertului ,Turizmuluisi Serviciilor 2008 Diploma De 
Licenta 

T 
131/                    

04.03.2013 ISJ 
economic,administrativ comert si servicii I 34 29 9 

 

46 
Dinu S. Corina 

Mariana 

Univ. Bucuresti Fac. Sociologie Psihologie Pedagogie 

1996 Cu Diploma De Licenta 
T 

7237/               

28.12.2012 ISJ 

profesor in centre si cabinete de asistenta 

psihopedagogica 
I 29 22 11 

Gradinita Pui De Lei 

Pitesti 

47 
Tudor C. 

Fanuta 

Marinela 

Univ. Din Pitesti Fac. De Stiinte Sp. Biologie 1999  + 
Master 

T 
761/      28.04.2015 

ISJ 
protectia mediului II 18 18 10 

 

48 
Idorasi V. 

Virginia Elena 
Univ Pitesti Fac De Stiinte  Sp Biologie 1997 + Master T 805/   28.04.2016 protectia mediului II 10 10 5 

 

49 
Belchita Gh. 

Iulia Maria 

Univ. Pitesti  Fac Teologie Ortodoxa Sp.  Cu Diploma 

De Licenta Teologie Ortodoxa- Litere 2003 
S 1553/11.09.2020 ISJ 

alimentatie publica si turizm,    religie , 

română , comert 
def 16 16 3 

 

50 
Dinculescu 

Elena Silvia 

Univ. Constantin Brancoveanu, Facultatea 
Management, Marketing In Afaceri Economice, 

Diploma De Licenta 2001-Master 

S 
1113                  

18.06.2020   ISJ 
economic, administrativ, comert si 

servicii 
II 17 17 2 

 

51 
Dumitru V. 

Elena  

Magdalena 

Univ Hyperion Bucuresti  Fac. De Filologie Sp.  Limba 
Si Literatura Romana -Limba Si Literatura Franceza      

2004 Cu Diploma De Licenta- Master 

S 1541/08.09.2020 ISJ 
limba si literatura romana -limba si 

literatura franceza 
def 12 12 3 

 

52 
Barbucean E. 

Emilia Violeta 

Universitatea Din Pitesti , Facultatatea De Muzeologie 
Sp. Istorie 2003 Diploma De Licenta-Univ. Bucuresti 

Fac. De Informatica Sp. Informatica  2017 Cu Diploma 

De Licenta - Master 

S 1541/08.09.2020 ISJ istorie deb 16 8 3 
 

53 
Popa Gh. 

Gabriel Florian 

Univ.Din Pitesti,Fac De Educatie Fizica Si Sport ,Sp. 
Sport,Si Performanta Motrica Diploma De Licenta 2014 

Master 

T 
765/                  

02.06.2020   ISJ 
educatie fizica si sport def 3 3 2 

Lic. Tehn. Topoloveni -
11/S 

54 
Grăjdan Gh. 

Mihaela 

Universitatea Spiru Haret Bucuresti Facultatea De 
Finanțe Și Contabilitate , Cu Diploma De Licenta 2004, 

- Master 

S 1328/28.08.2020 economie , educatie antreprenoriala def 15 15 3 
 

55 
Tudor D. 
Mirela 

Universitatea Dunarea De Jas Galati Facultatea De 

Industrii Alimentare Acvacaltura Si Pescuit  , Cu 

Diploma De Licenta 1994, - Doctorat 

T 
771                  

2.06.2020   ISJ 
turism si alimentatie I 8 2 1 

 

56 
Constantin N. 

Zenovia 
Veronica 

Univ. Pitesti Fac. Electronica Comunicati Calculatoare 

2010 
T 1379/ 2.08.2019 ISJ electronica automatizari I 38 35 0 

 



Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Studii absolvite; Specializarea/ specializari 

obtinute; anul abs. 
Statutul cadrului 

didactic 

Nr. 

Decizie/ Ordin de 

numire 
Disciplinele (conf. deciziei) 

G
ra

d
 d

id
. 

Vechime la 

01.09.2020 

Observatii 

(se vor trece unitatile 

scolare cu PJ unde mai 

are ore iar in cazul in 

care ocupa ore 

rezervate se va trece  si 

numele titularului) 

57 
Gebaru G. 

Florina 

Univ. Buc.  Fac.De Management Iginerie Economica In 

Agricultura  Sp. Inginerie Si Management In 

Alimentatia Publica Si Agroturizm Cu Diploma De 
Licenta 2013 

T 
720/  02.06.2020    

ISJ 
alimentatie publica I 35 35 0 

 

58 
Arsenescu  N 

Daniela 

Univ. Pitesti Fac. Stiinte Sp. Chimie-Fizica, Cu 

Diploma De Licenta 2000 
S 1327/ 28.08.2020 ISJ fizica II 16 16 0 

 

59 
Deaconu C. 

Ionela 

Univ. Pitesti Fac. Litere, Sp. Romana - Franceza Cu 

Diploma De Licenta 2015 
S 1555/ 11.09.2020 ISJ limba franceza def 2 2 0 

 

60 
Stangu C. 
Mihaela 

Univ. Pitesti Fac. Stiinte Economice Sp. Finante Banci 
Cu Diploma De Licenta 1998 

S 1541/08.09.2020 ISJ alimentatie publica I 
  

0 
 

61 Puiu Daniela 

Academia De Studii Economice Bucuresti Fac. Relatii 

Economice Internationale Sp. Management Marketing 
In Afaceri Economice Cu Diploma De Licenta 2001 

S 1541/08.09.2020 ISJ comert deb 20 1 0 
 

62 
Radu I. 

Anamaria 
Denisa 

Univ Buc. Fac. Medicina Veterinara Sp. Controlul Si 

Expertiza Produselor Alimentare Cu Diploma De 
Licenta 2016 Si Master 

S 1535/08.09.2020 ISJ alimentatie publica deb 2 1 0 
 

63 Ilina Anda 
Univ Pitesti Fac. Stiinte Economice  Sp. Contabilitate 

Si Informatica Cu Diploma De Licenta 2008 Si Master 
S 1541/08.09.2020 ISJ comert deb 12 3 3 

 

64 
Turtureanu 

Anca Gabriela 

Univ. "'Danubius'" Din Galați, Facultatea De Științe 

Economice, Diploma De Licență 2007-Master, Doctorat 
S 1541/08.09.2020 ISJ geografie deb 26 26 1 

 

65 
Gentea D. Aura 

Giorgiana 

Univ. ”Ovidius” Constanta  Fac. De Stiinte Ale Naturi 

Si Stinte Agricole  Sp. Ecologie Si Protectia Mediului   
Cu Diploma De Licenta 2008 Cu Master 

S 1541/08.09.2020 ISJ protectia mediului def 6 3 1 
 

 

 

 

 
 

 



Anexa 3 

 

DISTRIBUŢIA PERSONALULUI NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CALITATEA 

(NEDIDACTIC/ 

DIDACTIC 

- AUXILIAR) 

NR. DE 

NORME/ 

POST 

FUNCŢIA 

1 Stanciu Daniela didactic-auxiliar 1 administrator financiar 

2 Voicu Adrian didactic-auxiliar 1 administrator patrimoniu 

3 Bărbuceanu Nicolae Daniel didactic-auxiliar 1 secretar şef 

4 Dumitru Magdalena didactic-auxiliar 1 secretar 

5 Badea Mihaela didactic-auxiliar 1 bibliotecar 

6 Ilina Liana Anda didactic-auxiliar 1 analist programator 

7 Bărbuceanu Violeta didactic-auxiliar 1 informatician 

8 Stan Polixenia didactic-auxiliar 1 laborant 

9 Jugănaru Mariana nedidactic 1 îngrijitor şcoală 

10 Moacă Niculina nedidactic 1 îngrijitor şcoală 

11 Neagoe Constanța nedidactic 1 îngrijitor şcoală 

12 Barbu Marius Lucian nedidactic 1 muncitor 

13 Dascaleasa Ionel nedidactic 1 paznic 

 

 

Art. 249 din Legea 1/2011 

Personalul didactic auxiliar este format din: 

a) bibliotecar, documentarist, redactor; 

b) informatician; 

c) laborant; 

d) tehnician; 

e) pedagog şcolar; 

f) instructor de educaţie extraşcolară; 

g) asistent social; 

h) corepetitor; 

i) mediator şcolar; 

j) secretar; 

k) administrator financiar (contabil); 

l) instructor-animator; 

m) administrator de patrimoniu. 



 
Anexa 4 

 

 

TABEL NOMINAL 
 

Cu elevii care au obţinut premii la olimpiadele la domeniile/clasele din aria curriculară 

"Tehnologii/ Concursuri profesionale", etapa judeţeană şi naţională. 

În anul școlar 2019-2020 toate olimpiadele și concursurile școlare au fost amânate datorită 

condițiilor pandemice din România. 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Profil 

Calificare 

profesională 
Clasa Premiul 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

1. Ștefan V. Aurelian Ion 

Resurse Naturale 

și Protecţia 

Mediului 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

XI 
Premiul III 

2019 

2. Neague G. Andreea Liliana 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul I 

2018 

3. Ciobanu M. Mihaela Florentina 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul II 

2018 

4. Burcilă I. Marilena Cristina 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul I 

2018 

5. Stroe C. Ana Koralya 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul II 

2018 

6. Burcilă I. Marilena Cristina 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul I 

2017 

7. Stroe C. Ana Koraya 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul II 

2017 

8. Isbăşescu M. Iuliana Loredana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul I 

2017 

9. Pufu A. Iuliana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul II 

2017 

10. Văduva I. Elena Alina 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul I 

2016 

11. Isbăşescu M. Iuliana Loredana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul II 

2016 

12. Nicolae D. Ionela Adriana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul I 

2016 

13. Porojan M.A. Ana Maria 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul II 

2016 

14. Pia M.L. Maria Alexandra 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul I 

2015 

15. Nicolae D. Ionela Adriana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul II 

2015 

16. Lungu C. Adriana Elena 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul I 

2015 

17. Maşca V.I. Andreea Geanina 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul II 

2015 

18. Vasile N. Bogdan Alexandru Tehnic 
Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XI 

Premiul III 

2015 

19. Vasile M. Mariana Nicoleta 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul I 

2014 

20. Tudoraş S.Georgeta Adriana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XI Premiul II 

2014 

21. Nica P. Alexandru Florin 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul I 

2014 



 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Profil 

Calificare 

profesională 
Clasa Premiul 

22. Pop D. Ionuţ Alexandru 
Tehnician Designer 

Vestimentar 

XII Premiul II 

2014 

23. Dima F.D. Denis Gabriel Tehnic 
Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul XI 
Premiul I 

2014 

24. Vasile M.Gheorghiţa Geanina 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul I 

2013 

25. Pop D. Ionuţ Alexandru 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul II 

2013 

26. Neacşa Gh. Elena Georgiana 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul I 

2013 

27. Vîjan C. Ioana Sînziana 
Tehnician în Industria 

Textilă 
XIII 

Premiul II 

2013 

28. 
Constantinescu E. C. Robert 

Dumitru 
Tehnic 

Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul XII 
Premiul I 

2013 

29. Nilă Roxana Elena Servicii 
Tehnician în Activităţi 

de Comerţ 
XII 

Premiul III 

2013 

30. Şuţă C. Cristina Elena 

Tehnic 

Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul I 

2012 

31. Deaconu I. Denisa Gabriela 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII R.D. 

Premiul I 

2012 

32. 
Constantinescu E.C. Robert 

Dumitru 

Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XI 

Premiul I 

2012 

33. Colea Constantina Carmina 
Tehnician în Industria 

Textilă 
XII R.P. 

Premiul II 

2012 

34. Coman Elena Cristina 
Tehnician în Industria 

Textilă 
XIII 

Premiul II 

2012 

35. Tigvă P. Georgiana Maria 

Tehnic 

Tehnician în Industria 

Textilă 
XII R.P. 

Premiul I 

2011 

36. Păun V. Eliza Maria 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul II 

2011 

37. Deaconu I. Denisa Gabriela 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul III 

2011 

38. Stan A. Marian Cristian 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul I 

2011 

39. Brebene V. Steluţa Anamaria 
Tehnician În Industria 

Textilă 
XIII R.P. 

Premiul II 

2011 

40. Gheorghe S. Anca 
Tehnician În Industria 

Textilă 
XIII R.P. 

Premiul III 

2011 

41. Vîjan C. Ioana Sînziana 

TEHNIC 

Confecţioner Produse 

Textile 
XI A.C. 

Premiul I 

2011 

42. Catrina C. Roxana Elena 
Confecţioner Produse 

Textile 
XI A.C. 

Premiul II 

2011 

43. Rusu R. Oana Ileana 

Tehnic 

Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XII 

Premiul I 

2011 

44. Gentea I. Ionela Dorina 
Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XII 

Premiul II 

2011 

45. Zamfir F. Georgiana Consentina 
Comerţ 

Comerciant - Vânzător XI A.C. Premiul I 2011 

46. Puiu P. Ana Maria Comerciant - Vânzător XI A.C. Premiul II 2011 

47. Neacşu N. Georgiana 

Servicii 

Tehnician în Activităţi 

Economice 
XI 

Menţiune II 

2011 

48. Eniţă I. Andreia Ecaterina 
Tehnician în Activităţi 

Economice 
XII 

Premiul II 

2011 

49. Ţopîrlan N. Ionela 
Tehnician în Activităţi 

Economice 
XII 

Premiul III 

2011 



 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Profil 

Calificare 

profesională 
Clasa Premiul 

50. Stan A. Marian Cristian 

TEHNIC 

Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul I 

2010 

51. Răpeanu C. Ana Maria 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul II 

2010 

52. Dumitrache M. Ana Maria 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XI 

Premiul III 

2010 

53. Şerban M. Florina Mădălina 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul I 

2010 

54. Neblea D. Ramona Mihaela 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul II 

2010 

55. Vidroiu A. Georgiana Andreea 
Tehnician Designer 

Vestimentar 
XII 

Premiul III 

2010 

56. Brebene V. Steluţa AnaMaria 
Tehnician în Industria 

Textilă 
XII R.P. 

Premiul I 

2010 

57. Gheorghe S. Anca 
Tehnician în Industria 

Textilă 
XII R.P. 

Premiul II 

2010 

58. Cosma A. Denisa Elena 
Tehnician în Industria 

Textilă XIII  
Premiul I 

2010 

59. Turcu I. Constantin Cătălin 
Tehnician în Industria 

Textilă 
XIII  

Premiul II 

2010 

60. Cârstea N. Mihaela Georgiana 

TEHNIC 

Confecţioner Produse 

Textile 
XI A.C. 

Premiul I 

2010 

61. Stoenescu C. Cătălina Georgiana 
Confecţioner Produse 

Textile 
XI A.C. 

Premiul II 

2010 

62. Crasan I. Olivia Nicoleta 
Confecţioner Produse 

Textile 
XI A.C. 

Premiul III 

2010 

63. Rusu R. Oana Ileana 

TEHNIC 

Tehnician Operator 

Tehnică De Calcul 
XI 

Premiul I 

2010 

64. Gentea I. Ionela Dorina 
Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XI 

Premiul III 

2010 

65. Mocioi D. Raluca 
Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XI 

Menţiune 

2010 

66. Lixandru I. Ionela Daniela 
Tehnician Operator 

Tehnică de Calcul 
XII 

Premiul I 

2010 

67. Bica G. Maria Alexandra 
Tehnician Operator 

Tehnică De Calcul 
XII 

Premiul II 

2010 

68. Eniţă I. Andreea Ecaterina SERVICII 
Tehnician În Activităţi 

Economice 
XI Menţiune 

69. Ibric Nicoleta 

Comerţ 

Comerciant - Vânzător XI A.C. 
Premiul II 

2010 

70. Stănică Andreea Comerciant - Vânzător XI A.C. Menţiune 

Etapa Naţională 

1. Burcilă I. Marilena Cristina 

Tehnic 

Tehnician  

designer vestimentar 
XII 

Diplomă de 

participare 

2018, Turnu 

Măgurele 

2. Neague G. Andreea Liliana 
Tehnician designer 

vestimentar 
XI 

Menţiune 

2018, Turnu 

Măgurele 

3. Isbăşescu M. Iuliana Loredana 

Tehnic 

Tehnician  

designer vestimentar 
XII 

Diplomă de 

participare 

2017, Brăila 

4. Burcilă I. Marilena Cristina 
Tehnician designer 

vestimentar 
XI 

Diplomă de 

participare 

2017, Brăila 



 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Profil 

Calificare 

profesională 
Clasa Premiul 

5. Nicolae D. Ionela Adriana 

Tehnic 

Tehnician  

designer vestimentar 
XII 

Diplomă de 

participare 

2016, Bârlad 

6. Văduva I. Elena Alina 
Tehnician designer 

vestimentar 
XI 

Diplomă de 

participare 

2016, Bârlad 

7. Lungu C. Adriana Elena 

Tehnic 

Tehnician designer 

vestimentar 
XII 

Premiul III 

2015 

8. Nica P. Alexandru Florin 
Tehnician designer 

vestimentar 
XII 

Menţiune 

2014 

9. Şuţă C. Cristina Elena 
Tehnician designer 

vestimentar 
XI 

Premiul I 

2012 

10. Tigvă P. Georgiana Maria 
Tehnician în industria 

textilă 
XII R.P. 

Premiul II 

2011 

11. Stan A. Marian Cristian 
Tehnician designer 

vestimentar 
XII 

Menţiune 

2011 

12. Vîjan C. Ioana Sînziana 
Confecţioner produse 

textile 
XI A.C. 

Menţiune 

2011 

13. Zamfir F. Georgiana Consentina Comerţ Comerciant - vânzător XI A.C. 
Menţiune 

2011 

14. Şerban M. Florina Mădălina 

TEHNIC 

Tehnician designer 

vestimentar 
XII 

Premiul I 

2010 

15. Stan A. Marian Cristian 
Tehnician designer 

vestimentar 
XI 

Menţiune 

2010 

16. Cosma A. Denisa Elena 
Tehnician în industria 

textilă 
XIII 

Premiul I 

2010 

17 Cârstea N. Mihaela Georgiana 
Confecţioner produse 

textile 
XI A.C. 

Menţiune 

2010 
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ANEXA 5 

DIPLOME OBŢINUTE LA ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

An şcolar: 2019-2020 

 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, etapa pe municipiu: 

 Concurs de şah pentru băieţi – locul 4 elevul Ciotârnae Alexandru din clasa a IX-a E 

 Concurs Tenis de masă (fete şi băieţi) – locul 4 eleva Neacşu Cristina din clasa a XII-a B 

 „Cupei prefectului”: 

 Locul I handbal fete şi Locul II handbal băieţi 

 Locul II fotbal fete 

 Locul II handbal fete. 

 Concursul județean „Imaginaţie şi creaţie în design”, din cadrul proiectului educativ ,, Armonie 

şi culoare în arta designului”, etapa judeţeană, ediţia a II-a, 06 decembrie 2019, din CAEJ, an 

școlar 2019/2020, sem. I 

 Secțiunea I (creație plastică – Concurs – Design vestimentar „Ținută Etno”) 

 Premiul I: Zamfirescu Geanina Gabriela din clasa a XII-a G 

prof. coordonator Gabriela Nedelcu 

 Premiul I: Ginerică Denisa din clasa a X-a G 

prof. coordonator Gabriela Nedelcu 

 Premiul II: Deaconu Elena Cătălina din clasa a XII-a F 

prof. coordonator Iuliana Cozmulescu 

 Secțiunea II (creație decorativă – Concurs – Realizare accesorii) 

 Premiul I: Deaconu Elena Cătălina și Marin Maria Bianca din clasa a XII-a F 

prof. coordonatori Iuliana Cozmulescu, Virginia Țugulan 

 Premiul II: Deaconu Elena Cătălina și Cojocaru Tiberiu Paul din clasa a XII-a F 

prof. coordonator Iuliana Cozmulescu 

 Premiul III: Comănceanu Florentina Luiza din clasa a X-a G, 

prof. coordonator Iuliana Cozmulescu 

 Mențiune eleva: Răbigan Nicoleta Dayana 

prof. coordonator Lavinia Ghiță 

 Secțiunea III ( realizare PPT/ film – Concurs –  „Costume populare” ) 

 Premiul I : Zamfirescu Geanina, Barbu Mădălina 

prof. coordonator Maria Impingău 

 Premiul III : Dobre Adrian, Luca Bogran” 

prof. coordonatori Silvia Corbu și Mihaela Badea 

 Mențiune : Oprea Alina, Răbigan Dayana 

prof. coordonatori Rodica Foarcea și Mihaela Badea 

 Mențiune: Ghiță Gabriela, Oprea Andreea 

prof. coordonatori Rodica Foarcea și Silvia Corbu 

 Secțiunea IV (Realizare ținute vestimentare din materiale ecologice ) 

 Premiul I: Clipici Maria 

prof. coordonatori Maria Impingău, Virginia Țugulan 

 Premiul II: Alexe Georgiana Andreea 

prof. coordonatori Iuliana Cozmulescu, Virginia Țugulan 

 Premiul III: Deaconu Elena Cătălina 

prof. coordonatori Iuliana Cozmulescu, Virginia Țugulan 

 Concursul Național de Creație ”Junior Designer”-2020, organizat de Facultatea de Design 

Iași, sub: 
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 Premiul III- Ionescu Antonia, X G 

 Mențiune- Gineriză Denisa, Sincu Maria, Comănceanu Luiza, X G 

 Mențiune- Iancu Iulia, Răbigan Dayana, XI G 

 Mențiune- Zamfirescu Geanina, XII G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 ,,Concursul de cultură tehnică în domeniul studiului tehnicilor de automatizare Robotech’’ 

,organizat de Liceul  ,,Ștefan Procopiu’’ Vaslui cu tema ,,Implementarea protocolului LORA 

WAN în rețele de senzori wireless, premiul III elevii Cordea C Ioana Thea și Dascălu Ș Marian 

Ștefănel-clasa a XII a E 

prof. coordonator Narcisa Petrescu 

 Activitate de voluntariat în cadrul proiectului "Diferiți, dar uniți", ediția a V-a, organizat de 

Clubul Copiilor Tg. Neamț. Elevi din clasele a XI-a F și a XII-a F au participat cu lucrări la 

realizarea expoziției "Un mărțișor în dar" 

prof. coordonatori Maria Impingău și Iuliana Cozmulescu 

  Certificat 2019-2020, JA Romania, pentru programul - Succesul profesional - Educație pentru 

orientare profesională. forma de implementare - dirigenție 

prof. Iuliana Cozmulescu 

  Certificat 2019-2020, JA Romania, pentru programul - Finanțe personale și servicii financiare- 

Educație financiară, forma de implementare CDȘ/Opțional/CDL 

prof. Maria Impingău 

 Concurs on-line „Cine știe câștigă în domeniul electronicii 

 

An şcolar: 2018-2019 

 Concursul Național de Creație Textilă "Junior Designer", ediția a X-a, 2019, Organizator: 

Universitatea Tehnică " Gh.Asachi"din Iași, Facultatea de Textile Pielărie, 

 Secțiunea Design vestimentar, Profesor coordonator: Nedelcu Gabriela 

 Premiul II - Zamfirescu Geanina Gabriela - clasa a XI-a G  

 Premiul III - Ambrinos Miruna Cristiana, Brânză Dragoș, clasa a XII-a F, Barbu Mădălina clasa a 

XI-a G 

 Mențiune Specială - Şerbănescu Nicoleta Daniela- clasa a XII-a G, Marin Bianca clasa a XI-a F, 

Isbășescu Marian Angelica clasa a X-a G 

 Secțiunea Design încălțăminte și produse de marochinărie, Profesor coordonator: Nedelcu 

Gabriela 

 Mențiune Specială - Ambrinos Miruna Cristiana - clasa a XII-a F 

 Concursul Naţional ”Știu și aplic” - Securitatea și Sănătatea în muncă se desprind de pe băncile 

școlii! - Faza județeană/ 10 aprilie 2019, desfășurat la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” 

Pitești, prof, coordonatori Maria Impingău și Iuliana Cozmulescu 

 Menţiune- elevii: Andrei Eduard Cristian, Oprişan Dorel Ionuţ, clasa a X-a 

 Menţiune- elevii: Olteanu Alin Ilie, Vasile Andrei Daniel, clasa a XI-a 

 Concurs Interjudetean “Cine ştie câştigă!” – domeniu: electronică- automatizări, ed. VIII, 06 

aprilie 2019 

 Premiul I– Rizea Iulian Flavius 

 Premiul II – Vlad Andrei Daniel 

prof coordonator Narcisa Petrescu 

 Concurs ”Instruirea prin experiment” de la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Colibași, 

echipa de 4 elevi ai liceului au obținut  
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 Mențiune elevii: Rizea Flavius XE, Cordea Thea XIE, Vlad Andrei XD, Mincă Daniel XD, 

prof coordonator Narcisa Petrescu 

  Concurs judeţean ”Cunoaşterea învinge riscurile”, 6 aprilie 2019 

 Menţiune elevii: Amzărescu Iulia, Dumitru Cătălina şi Oprişan Dorel 

prof, coordonator Maria Impingău 

 Ziua Mondială a mediului 

 Premiul II cu lucrarea ”Apa,esența vieții”, lucrare realizată de eleva Cordea Thea clasa XIE 

prof coordonator Narcisa Petrescu 

 Concursul ”Apă pentru toți”- organizat de Apă Canal 2000 S.A 

 Premiul special: Tebeașă Raluca, cls a X-a C, 22 martie 2019 

prof. coordonator Fănuța Tudor 

 Concursul interjudeţean tehnico –ştiinţific ”Cine ştie câştigă!” 

 Premiul I: Tebeașă Raluca, cls. a –X-a C; aprilie 2019 

prof. coordonator Fănuța Tudor 

 Concurs interdisciplinar regional ”ECO-SILVA” , ediția a IX-a, desfășurat în 16.04.2019 - 

premiul I 
prof. coordonator Virginia Idorași 

 Concurs la Univ. Pitești ”Water for all – Apa este un drept universal”- 

 Certificat de participare: Chiriță Bianca, , cls. a X-a C; aprilie 2019 

prof. coordonator Fănuța Tudor 

 Concursul „Imaginaţie şi creaţie în design”, etapa județeană, ediţia I, 13 aprilie 2019,  
 Secțiunea I creație plastică – Concurs – Design vestimentar „Ținută Etno”: 

 Premiul I: Zamfirescu Geanina Gabriela din clasa a XI-a G 

prof. coordonator Gabriela Nedelcu 

 Premiul III: Ginerică Denisa din clasa a IX-a G 

prof. coordonator Iuliana Cozmulescu 

 Mențiune: Șerbănescu Daniela, clasa a XII-a G 

prof. coordonator Gabriela Nedelcu 

 Premiu Special - eleva: Iancu Iulia, clasa a X-a F 

prof. coordinator Maria Impingău 
 Secțiunea II creație decorativă – Concurs – Realizare accesorii 

 Premiul II: Deaconu Cătălina și Cojocaru Tiberiu din clasa a XI-a F 

prof. coordonator Iuliana Cozmulescu 

 Premiu Special - eleva: Iancu Iulia, clasa a X-a F 

prof. coordinator Virginia Țugulan 
 Secțiunea III ( realizare PPT/ film – Concurs –  „Costume populare” 

 Premiul I : Răbigan Daiana și Olteanu Simona - ”Drum bun cu tradiție, trecut de neuitat” 

prof. coordonator Rodica Foarcea  

 Premiul III : Ciobanu Mihaela și Gavrilă Cerasela - ”Povestea iei de la origini până în prezent” 

prof. coordonator Rodica Foarcea 

 Mențiune : Amurăriței Roxana și Dobre Adrian - ”Costumul tradițional la Colegiul Tehnic Armand 

Călinescu” 

prof. coordonator Rodica Foarcea 

 Mențiune :Sandu Andreea” 

prof. coordonator Iuliana Mania 
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 Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Etapa pe municipiu- 24.11.2018- Concurs de șah 

 Mențiune- Pleșan Gabriel, XII A 

 Tenis de masă- 09.12.2018- Mențiune-băieți Pleșan Gabriel, XII A și fete-Neacșu Cristina, XI B 

 Baschet băieți- 11.12.2018- locul III pe municipiu 

 Handbal băieți- 14.12.2018, mențiune 

 Fotbal băieți- 27.01.2018, locul II pe municipiu 

prof. coordonator Popescu Augustin 

 Cupa prefectului- ”Intră în joc, câștigă-ți sănătatea”- 10.11.2018, Handbal băieți- locul I pe municipiu, 

24.11.2018- Handbal băieți- mențiune, etapa județeană, 13.11.2018- Baschet băieți, locul II pe 

municipiu. 
prof. coordonator Popescu Augustin 

 Diplomă – participare cu lucrări ale elevilor la expoziţia ”Un mărţişor în dar” din cadrul Proiectului de 

voluntariat ,,Diferiţi, dar uniţi,, Ediţia a IV-a , Clubul Copiilor Tg. Neamț 
prof, coordonatori Maria Impingău și Iuliana Cozmulescu 

 

An şcolar: 2017-2018 

 Concursul Național de Creație Textilă "Junior Designer", ediția a IX-a, 2018, Organizator: 

Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" din Iași, Facultatea de Textile -Pielărie, Secțiunea IV- Design 

vestimentar 

 Premiul III - Zamfirescu Gianina - clasa a X-a G, Ambrinos Miruna - clasa a XI-a F, Şerbănescu 

Daniela- clasa a XI-a G, Nica Carla - clasa a XII-a F 

Profesor coordonator: Nedelcu Gabriela 

 Concursul regional interdisciplinar “Cine ştie câştigă!” – domeniul tehnic/electronică 21 aprilie 2018 

Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Piteşti 

 Premiul I - Vochin N. Liviu Marian - clasa a X-a D,  

Profesori coordonatori: Profeanu Marilena, Petrescu Narcisa, Popa Claudia 

 Premiul II - Cordea C. Ioana Thea - clasa a X-a E 

Profesori coordonatori: Profeanu Marilena, Petrescu Narcisa, Popa Claudia 

 Premiul I - Modroiu Casiana, cls. a X-a C 

Profesor coordonator: Tudor Fănuţa 

 Premiul II - Sandu Andreea cls. a X-a C 

Profesor coordonator: Tudor Fănuţa 

 Concursul ,,Protejăm natura, avem grijă de ea” organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, de Apă 

Canal 2000 SA, 22 martie 2018 
 Premiul special - Chiriţă Bianca,cls. a IX-a C, la  

Profesor coordonator: Tudor Fănuţa 

 Concursul "Știu și aplic!", etapa judeţeană, 17 aprilie 2018, Organizator: Liceul Tehnologic ”Astra” 

Pitești 
 Premiul III - Neague Andreea Liliana și Ciobanu Mihaela Florentina clasa a XI-a G,  

Profesor coordonator Impingău Maria  

 Concurs ”Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă-Știu și aplic”, Organizator: ITM  

Argeș, aprilie 2018 

 Mențiune – etapa județeană, echipa formată din elevele Luca Cristina și Sandu Andreea, cls.a X-a C 

Profesor coordonator: Tudor Fănuţa 

 Concursul naţional pentru liceeni EUROSCOLA, ediţia a X-a (2017-2018) 

 Locul VI – - proiect de promovare a unui obiect de patrimoniu din judeţ, titlul: „Rolul patrimoniului 

românesc în consolidarea identităţii europene” 

Prof. coord. Centiu Elena, Demeter Andreia 

 Concurs ,,Imaginaţie şi creaţie în design” etapa locală, ediția I, 08.06. 2018 



 5 

 Secţiunea I - Creaţie plastică, Design vestimentar ,,Ţinută Etno”, clasa a IX-a, a X 
 Premiul I - Zamfirescu Geanina, clasa a X a G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 Premiul II - Deaconu Elena Cătălina, clasa a X a F 

prof. coordonator Cozmulescu Iuliana 

 Premiul III - Pîrjol Oana Gabriela, clasa a IX a F 

prof. coordinator Impingău Maria 
 Premiul special - Zamfirescu Geanina, clasa a X a G 

prof. coordinator Impingău Maria 

 Menţiune - Marin Maria Bianca, clasa a X a F 

prof. coordonator Cozmulescu Iuliana 

 Secţiunea I - Creaţie plastică, Design vestimentar ,,Ţinută Etno”, clasa a XI-a, a XII-a 
 Premiul I - Coțofană Cornelia, clasa a XI a G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 Premiul II - Șerbănescu Daniela, clasa a XI a G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 Premiul III - Roceanu Rahela, clasa a XI a G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 Premiul special - Șerbănescu Daniela, clasa a XI a G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 Menţiune - Duță Alexandra, clasa a XI a G, Brînză Dragoș, clasa a XI a F, Ciobanu Mihaela, clasa a XI 

a G 

prof. coordonator Nedelcu Gabriela 

 Secţiunea II - Creaţie decorativă, Realizare accesorii, clasa a IX-a, a X-a 

 Premiul I - Keresteş Francesca Alexandra, clasa a X a F 
prof.coordonator Ţugulan Virginia 

 Premiul II - Gheţea Teodora, clasa a IX a A 

prof.coordonator Antonescu Camelia Ştefania 

 Premiul III - Neagoe Mihaela Nicoleta, clasa a X a F 

prof.coordonatori Cozmulescu Iuliana, Ţugulan Virginia 

 Menţiune - Dospina Andreea, clasa a IX a A 

prof.coordonator Antonescu Camelia Ştefania 

 Concurs “ Serban Ţiţeica”-fizică pentru liceele tehnologice 
 faza județeană 

 Premiul III - Vlad Iulian, clasa a XII-a D 

 faza regională 

 Premiul II - Vlad Iulian, clasa a XII-a D 

prof. coordonator Nica Mioara 

 Cupa Prefectului –  

 Locul III - echipa de bascheți băieți 
prof. coordonator Nedelcovici Mariana 

 Concursul Naṭional „Știinţe şi tehnologii” secțiunea ,,Alte Tehnologii”, 29.03.2018, Organizator: 

Colegiul Tehnic ”Elie Radu” Ploieşti 

 Diplomă de participare: Dumitrache Costin Ionuţ si Grigore Robert Vasile clasa a IX-a F,  

Profesor coordonator: Impingău Maria 

An şcolar: 2016-2017 

 Concurs judeţean „Lumea dreptăţii” 

 Secţiunea “Dura lex, sed lex“ - concurs interactiv, pe echipaje de elevi – Piteşti 

 Premiul III - Florea D. Marius Cristian, Niea I.E. Cosmin Gheorghe, Păduraru G. George Dorin, Vîlcu E. 

Alexandru Florinel 

 Secţiunea “ Unde-i lege nu-i tocmeală“ – referate elevi - Piteşti 

 Premiul III - Florea D. Marius Cristian, Vîlcu E. Alexandru Florinel 



 6 

 Concurs judeţean „Mijloace informaţionale – pro şi contra “ – concurs adresat elevilor din 

învăţământul liceal – Piteşti - Proiect educaţional “Informaţie şi hazard”, înscris în C.A.E.J. Argeș, 

poziția 225 

 Premiul I – Tănăsoaia Cristian 

 Premiul III - Diaconescu S. Andrei Alexandru, Vîlcu E. Alexandru Florinel 

 Mențiune – Radu Marinel 

 Mențiune – Popescu George Adrian 

 Mențiune – Tănăsoaia Cristian 

 Mențiune – Diaconescu Andrei, Vîlcu Alexandru 

 Mențiune – Ștefan Răzvan Gabriel 

 Concurs interjudeţean “Creativitate, ştiinţă şi sete de frumos” – Secţiunea - Prezentare de experimente 

susţinute de elevi – Piteşti 

 Premiul I - Giurgiucanu Alexandru, Verdete Alexandru Nicolae, Vîlcu E. Alexandru Florinel 

 Concurs judeţean “Feerie de Crăciun”, înscris în C.A.E.J. Argeș, poziția 62 

 Premiul I - Diaconescu Andrei Alexandru, Mircea Ioana Emilia, Stana Dragoş Alexandru, Vîlcu Alexandru 

Florinel 

 Premiul I – Diaconescu Andrei, Mircea Ioana Emili, Stana Dragoș, Vîlcu Alexandru 

 Premiul III - Mircea Ioana Emilia, Zamfira Alina Mihaela 

 Premiul III – Mircea Ioana Emilia, Zamfira Alina Mihaela 

 Concursul regional ,,Elev Eco - European”, înscris în C.A.E.J ARGEȘ, poziția 44, pagina 2 

 Menţiune - Diaconescu Andrei Alexandru, Iordache Georgiana, Mircea Ioana Emilia, Sandu Andreea, 

Vîlcu Alexandru Florinel 

 Mențiune – Sandu Andreea, Diaconescu Andrei, Alexandru, Iordache Georgiana Alexandra, Mircea Ioana 

Emilia, Stana Dragoș Alexandru 

 Concursul judeţean „Adolescenţă fără violenţă”, înscris în C.A.E.E.J. Argeș, poziția 25 

 Premiul II - Diaconescu Andrei Alexandru, Guruianu F. Mariana Georgiana, Mircea Ioana Emilia, Vîlcu 

Alexandru Florinel 

 Premiul II – Mircea Ioana, Guruianu Mariana, Vîlcu Alexandru, Diaconescu Andrei 

 Premiul III – Duminică Natalia, Ambrinos Miruna, Rotaru Valentin, Fetica Eduard 

 Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii" Industrie textilă și pielărie - etapa 

județeană 

 Premiul I – Isbăsescu M. Iuliana Loredana 

 Premiul I – Burcila I. Marilena Cristina 

 Premiul II – Pufu A. Iuliana 

 Premiul II – Stroe C. Ana Koraya 

 Diplomă de participare – Isbășescu Iuliana Loredana – faza națională, Brăila 

 Concursul internațional ,,Culorile Mureşului” - Wizart continuă povestea 2017 

 Premiul I - Bratu Felicia clasa a XII a F 

 Concursul regional ,,Cine știe câștigă” Secțiunea concurs, domeniul Resurse naturale și protecția 

mediului, înscris în C.A.E.R. 2017, Argeș, poziția 1508, pagina 70 

 Premiul I – Duțulescu Adelina 

 Premiul II – Anghel Georgeta 

 Premiul II – Pârvu G. Mihai Sebastian 

 Concursul de dans ,,Împreună pentru viitor”, faza județeană 

 Premiul I – echipa ,,Special Stars-CSLI, Sf. Filofteia -Ștefănești 

 Simpozion Transfrontalier ,,Școala și familia –vectori ai integrării copilului" - Secțiunea Concurs, din 

cadrul Proiectului Educațional Internațional ,,Eu și Tu – împreună pentru școală!" Arad 

 Premiul I - Ștefan Cristian 

 Manifestarea concurs  ,,Apa și viața” din cadrul evenimentului Ziua Mondială a Apei 

 Premiul I – Gărgărea Adelina 

 Concurs județean ,,Școala este șansa mea! Școala nu este o păcăleală!” înscris în C.A.E.J. Argeș, 

poziția 81 

 Premiul I – Floroiu Marius Paul 
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 Premiul II - Ștefan Alexandru Cristian 

 Concurs județean ,,Mentori și discipoli” înscris în C.A.E.E.J. Argeș, poziția 59 

 Premiul I – Florea Marius 

 Concurs Național ,,Știu și aplic” faza județeană 

 Premiul I – Neague Andreea Liliana 

 Premiul I – Ciobanu Mihaela Florentina 

 Mențiune – Papuc Păun Ștefania Andra 

 Mențiune –Clăpănuși Cosmina Larisa 

 Diplomă de participare – Neague Andreea Liliana, faza națională; 

 Diplomă de participare – Ciobanu Mihaela Florentina, faza națională 

 Concurs Județean ,,Mediul depinde de noi” înscris în C.A.E.E. Argeș, Secțiunea concurs ,,Clima se 

schimbă.Hrana și agricultura se schimbă de asemenea” 

 Premiul II – Gărgărea Adelina 

 Mențiune – Luca Cristina 

 Concurs interdisciplinar de creație vestimentară și artă textilă ,,Micuțele creatoare de modă” înscris în 

C.A.E.J Neamț, poziția 99 

 Premiul II –Buturici Lavinia Elena 

 Premiul III –Stanciu Paula Rebeca 

 Olimpiada Națională a sportului școlar, etapa Județeană, Competiția Baschet 

 Premiul III – baschet fete 

 Concurs național de creație textilă ,,Junior Designer” Iași 

 Mențiune – Nica Carla 

 Concurs Național de specialitate ,,CONTIC” Secțiunea TIC, etapa națională, înscris în C.A.E.N. poziția 

9 și în anexa nr.6 la OMEN nr. 3248, poziția 409 

 Mențiune – Astăcioaiei Romulus Ionuț 

 Mențiune – Andrei Pana   

 Simpozion Județean ”1Decembrie-Marea Unire a Românilor”, înscris în C.A.E.J Argeș, poziția 34 

 Mențiune – Bîrlan Izabela 

 Secțiunea concurs, domeniul Electronică și automatizări, înscris în C.A.E.R. 2017, Argeș, poziția 1508, 

pagina 70 

 Mențiune – Băjan D. Săndel 

 Mențiune – Dobroaia Gh. Ionuț Daniel 

 Concursul Județean ”Beneficiile toamnei în farfuria noastră – Pledoarie pentru sănătate” 

 Mențiune – Tudoroiu Ioana Adriana 

 Programul Național Jade educație financiară 

 Diplomă de participare – Ambrinos Miruna 

 Diplomă de participare – Duminică Natalia Maria 

 Diplomă de participare – Rotaru Valentin 

 Diplomă de participare – Stana Elena 

 Diplomă de participare – Stana Georgiana 

 Concursul de creație literară ”Totul pentru o apă curată” organizat de S.C. Apă-Canal 2000 SA 

 Premiul Special – Bădescu Larisa 

An şcolar: 2015-2016 

 PREMIUL I - SANDU CRISTINA, PREMIUL II – BANCEU ANNE-MARIE, PREMIUL III- TUDOR 

RAMONA, Mentiune - NICA CATALINA la Olimpiada Aria Curiculara Tehnologii – faza pe scoala 

 Diploma de participare la targul Firmelor de Exercitiu-Ploiesti-noiembrie 2015- Proiect cofinantat din Fondul 

Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in 

oameni!” COD PROIECT:  POSDRU/175/2.1/S/149602-Titlul proiectului: “Învață cu noi să devii 

antreprenor!”- Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM  

 Premiul III  la Targul Firmelor de Exercitiu/Ploiesti/noiembrie 2015- Proiect cofinantat din Fondul Social 

European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in 

oameni!” COD PROIECT:  POSDRU/175/2.1/S/149602-Titlul proiectului: “Învață cu noi să devii 
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antreprenor!”- Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM  

 Diploma de participare la concursul judetean – Sa ne cunoastem drepturile de consumator 

 Premiul III Diaconescu Andrei, clasa a IX a B, la concursul judetean –Sa ne cunoastem drepturile de 

consumator  

  Premiul II - Cătănea Crenguta, Carstea Daniel, Premiul III-Stoica Andreea, Tudor Ramona la concurs 

gastronomie – Să Mancăm Sănătos 

 Participare la Junior Archievement-proiectul Social Entreprise 

- Diploma de participare- Popescu Ramona Maria 

- Diploma de participare- Tunaru Maria Mirabela 

- Diploma de participare-Pungoi Elena Costinela 

- Diploma de participare-Adrian Geanta 

- Diploma de participare-Cirstea Daniel 

 Diploma de participare la –Valentele cultural ale securitatii si sănătătii în munca 

 Diploma de participare - Concurs si simpozion  interjudetean  de creativitate tehnica – Meseria - bratara de 

aur*-CAER/poz 67(28 mai 2016 Liceul Tehnologic Costesti) 

 Premiul I Sandu Cristina, Premiul II Tudor Ramona, Premiul III Stoica Andreea la activitatea Atelierul de 

martisoare – ”Primavara incepe azi” din cadrul proiectului Altceva pentru viitorul meu 

 PREMIUL I Spătaru Tatiana, clasa a IX-a A, în cadrul activităţii aplicative „Bucuriile iepurașului”, ediţia a 

III-a, aprilie 2016; 

 PREMIUL II Spătaru Tatiana, clasa a IX-a A, pentru participarea la Consursul judeţean MENTORI SI 

DISCIPOLI, secţiunea: Creaţie literară, aflat în calendarul activităţilor educative extrașcolare judeţene, anul 

școlar 2015-2016, semestru al II-lea, poziţia 40. 

 PREMIUL I Frîncu Andra, Păduraru George, clasa a IX-a A, la Concursul Naţional „În satul lui Nică…”, 

secţiunea media (PPT), ediţia a VI-a, martie 2016; 

 PREMIUL I Calina Diana, clasa a X-a B si Mercan Alin, clasa a XI-a A, pentru participarea la Consursul 

judeţean <Cum raspundem in fata legii – Tipurile de raspundere juridica> in cadrul proiectului <Pe mine cine ma 

reprezinta, mie cine imi face dreptate?>, sectiunea film, aflat în calendarul activităţilor educative extrașcolare 

judeţene, pozitia 65, semestrul II, anul școlar 2015-2016. 

 MENTIUNE Calina Diana, Spiridon George, Stanciu Nicolas, Moaca Andreea, Badescu Monalisa, clasa a X-

a B, pentru participarea la Concurs regional ,,Valori culturale româneşti în context european” EDIŢIA  a V – a,  

2016,  CAERI 2016, poz. 75, secţiunea: concurs de eseuri şi prezentări power-point cu tema Valori româneşti 

de-a lungul timpului; 

 MENTIUNE Neicu Alexandru, clasa a X-a B, pentru participarea la Concurs regional ,,Valori culturale 

româneşti în context european” EDIŢIA  a V – a,  2016,  CAERI 2016, poz. 75, secţiunea: expoziţie-concurs de 

broşuri şi afişe 

 Premiul III Mircea Ioana, clasa a IX-a B, pentru participarea la Concurs judetean ,, Sa ne cunoastem 

drepturile de consumator”, secţiunea: materiale promotionale, domeniul tehnico-stiintific, editia a II-a, 2016, 

organizat de Liceul Tehnologic Nr 1, Maracineni 

 MENTIUNE, Membrii FE Simfonia Lalelelor SRL, FE Eveniment Profesional SRL, FE Birotica Armand 

SRL (30 elevi), in cadrul targul regional al firmelor de exercitiu din invatamantul preuniversitar, organizat la 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiesti in cadrul proiectului: „Invata cu noi sa devii antreprenor”/ Contact 

POSDRU/175/2.1/S/149602  

 MENŢIUNE – Elevii Trufanda Loredana, Călina Diana, Nicu Cornelia, Stanciu Carlos pentru participarea la 

Simpozionul judeţean „Cunoaşterea învinge riscurile”, ediţia a VII-a, la secţiunea Concursul „Start sigur în 

muncă”  

 Diploma de participare – Trufanda Loredana, Călina Diana, Nicu Cornelia, Stanciu Carlos Participarea la 

Concursul Naţional „Ştiinţe şi Tehnologii” organizat de Colegiul  Tehnic „Elie Radu”, Ploieşti, ediţia a VI-a, 

secţiunea „Tehnologiile Secolului XXI”  

 PREMIUL I – Istrate Marian şi Lupu Cosmin Valentin Secţiunea „Experimente virtuale”; PREMIUL III – 

Istrate Marian şi Lupu Cosmin Valentin Secţiunea „Machete funcţionale” Participarea la Concursul interjudeţean 

„Creativitate, ştiinţă  şi sete de frumos” ediţia a VII-a, din cadrul proiectului educativ „Relaţia ştiinţă tehnică în 

viitorul european”  

 Participare împreună cu un grup de elevi la Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu, organizat de 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti, ediţia a XIII-a, în calitate de profesor coordonator 
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An şcolar: 2014-2015 

 Concursul Naţional „Ştiinţe şi tehnologii” pe 9 aprilie 2015: 

 Premiul al III-lea - elevele Tătaru Elena Janina, Trifan Adriana Cornelia şi Grigore Andreea Maria 

de la clasa a IX-a C, coordonate de prof. Popescu Mihaela cu proiectul „Existăm, mâncăm, nu risipim!”; 

 Premiul Special- elevii Ivaşcu Vlăduţ- Constantin, Dumea Victor- Gheorghe de la clasa a XI-a C şi 

Tătaru Elena Janina de la clasa a IX-a C, prof. coordonator Popescu Mihaela, cu proiectul „Marea Neagră”; 

 Premiul Special- elevii Călina Diana Elena şi Stanciu Nicolas Carlos de la clasa a IX-a B, coordonaţi de 

prof. Cenţiu Elena şi prof. Dinu Mihaela cu proiectul „Electric piles. Modern batteries versus classic cells” 

 Premiul II - elevul Sandu Ionuţ Bogdan de la clasa a XII-a E, coordonat de prof. Impingău Maria cu 

proiectul „Noutăți în domeniul vestimentar”.  

 Menţiune elevii Cavaler Marinescu Cătălina Elena, Georgescu Vlăduţ şi Udrişte Andreea de la clasa a 

X-a C au prezentat proiectul cu titlul „Vechi şi nou despre argint”, coordonat de prof. Dinu Mihaela 

 Premiul al II-lea elevii Filipoiu Alexandra Adriana, Mincă Daniela Elena şi Petrică Silviu Petruţ de la 

clasa a X-a C, coordonaţi de prof. Dinu Mihaela au obţinut cu proiectul intitulat „Să învăţăm chimie altfel”.  

 Concursul Național ”Creație din drag de tradiție” - Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Tulcea 

 Diplomă premiul I- Șucu Luiza clasa a IX-a G, prof. coordonator: Impingău Maria 

 Diplomă premiul II- Fieraru Georgiana clasa a IX-a G, prof. coordonator: Impingău Maria 

 Diplomă premiul II- Mihalcea Larisa clasa a XII-a E,  Tulcea,  prof. coordonator: Impingău Maria 

 Concursul Național de abilități practic-aplicative pe teme ecologice și de protecția mediului ”Bradul 

Altfel”, Ediția a 3-a 

 Diplomă Premiul I – eleva Teacă Denisa, Pufu Iuliana și Bratu Felicia la prof. coordonator: Impingău 

Maria 

 Concursul Național ”Micuțele creatoare de modă” 

 Diplomă  locul II- Șucu Luiza, prof. coordonator: Impingău Maria 

 Diplomă  locul III- Bratu Felicia, prof. coordonator: Impingău Maria 

 Concursul Naţional de Creaţie Textilă ”Junior Designer”, ediţia a VI-a, 2015, Organizator: 

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi, secțiunea: Compoziție vestimentară 

 Premiul al III-lea -Rusu Mihai, clasa a XI-a F, prof. coordonator: ing. Nedelcu Gabriela 

 Mențiune - Rebej Gabriela, clasa a XI-a E, prof. coordonator: ing. Nedelcu Gabriela 

 Concursul Național ”Copilăria, o lume fermecată” 

 Diplomă- Premiul I eleva Ivan Crina, prof. coordonator: Impingău Maria 

 Diplomă- Premiul II eleva Priță Florentina, prof. coordonator: Impingău Maria 

 Concursul Național ”CONTIC”, faza regională 

 Diplomă- Premiul II elevii: Enache Gabriel Robert, clasa a IX-a A, Stan Cosmin, clasa a X-a A, prof. 

coordonator: Corbu Silvia 

 Diplomă- Premiul III elevii: Nicolae Robert, clasa a IX-a A, Vasile Bogdan, clasa a XI-a C, prof. 

coordonator: Corbu Silvia 

 Concurs Interjudeţean „Calitatea face diferenţa”  secţiunea: Concurs interactiv 

 premiul I – elevii: Catrinescu I. Andreea, Dima F.D. Denis Gabriel, Ionescu I. Marius Alexandru, 

Marin I. Ioana Denisa, clasa a XII-a D, profesori coordonatori: Cozmulescu Iuliana și Ciocîndel Nicoleta 

 Concurs Interjudeţean „Cine știe câștigă”   

 Premiul II - elevul Năstăsoiu Karli, clasa a X-a D, profesori coordonatori: Profeanu Marilena, Ciocîndel 

Nicoleta și Popa Claudia 

 Concurs judeţean ”Știu și aplic” din cadrul Campaniei naționale  „Valențe culturale ale securității 

și sănătății  în muncă”  

 Mențiune - Pufu Iuliana, Anduță Elena Iuliana și Nițescu Cătălin Alexandru, clasa a X-a F,G profesori 

coordonatori: Impingău Maria și Ciocîndel Nicoleta 

 Concurs judeţean „EGO ECO SUM” secţiunea: realizare obiecte din materiale reciclabile 
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 Mențiune - Burcilă Marilena Cristina și Opriş Ştefania Alexandra, clasa a IX-a F, profesori 

coordonatori: Cozmulescu Iuliana și  Ţugulan Virginia 

 Concurs Județean ”Halloween-Trick or Treat”, secțiunea: postere și desene 

 locul I - eleva Iordan Alexandra, clasa a XII –a C, prof. coordonator: Impingău Maria  

 locul I - eleva Ion  Elena, clasa a XII –a C, prof. coordonator: Impingău Maria  

 locul III - eleva Bratu Felicia, clasa a X –a F, prof. coordonator: Impingău Maria  

 Concurs Județean ”Tradiții și obiceiuri de iarnă”, secțiunea felicitări 

 locul I - eleva Mondiru Valentina, clasa a X –a F, prof. coordonator: Impingău Maria  

 Competiția B.N.S.S – etapa judeţeană, organizată la Sala ”Ion C. Brătianu” echipa de baschet fete a 

obținut Locul III, fiind coordonată de Nedelcovici Mariana 

An şcolar: 2013-2014 

Diplomă de participare elevi: Dinu Andreea, Barbu Roxana – prezentare PPT “Experimentele chimice - 

știință și frumusețe” Simpozion Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.IV, Casa 

de Cultură Mioveni, 7 iunie 2014, (profesor coordonator Dinu Mihaela);        

Diplomă de participare elevi: Simoiu Mădălina, Stoleru Anca – prezentare PPT “Observații ornitologice 

pe lacul Pitești” Simpozion Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.IV, Casa de 

Cultură Mioveni, 7 iunie 2014, (profesor coordonator Popescu Mihaela);        

 Diplomă de participare elevi: Vișoianu Elena, Andrei Daniela- costume populare românești, Simpozion 

Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.IV, Casa de Cultură Mioveni, 7 iunie 

2014, (profesor coordonator Nedelcu Gabriela);  

Diplomă de participare elevi: Donoiu Ionela – colaj “Studiind un colț de natură” Simpozion 

Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.IV, Casa de Cultură Mioveni, 7 iunie 

2014, (profesor coordonator Popescu Mihaela);     

Premiul II elevi: Vasile Bogdan, Concurs interdisciplinar “Cine ştie câştigă”, secţiunea electronică, ed. 

III, Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu”, 10 mai 2014, (profesori coordonatori Popa Claudia , Ciocîndel Nicoleta, 

Profeanu Marilena); 

Menţiune elevi: Gioroc Florian, Concurs interdisciplinar “Cine ştie câştigă”, secţiunea electronică, ed. 

III, Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu”, 10 mai 2014, (profesori coordonatori Popa Claudia , Ciocîndel Nicoleta, 

Profeanu Marilena);  

Premiul III elevi: Logofătu Elena, Concurs de Design Vestimentar “Roma Antică”, ed. II, Școala 

Populară de Arte și Meserii Pitești, 20 mai 2014, (profesori coordonatori Nedelcu Gabriela, Țugulan Virginia, 

Cozmulescu Iuliana); 

 Premiul I elevi: Nicolae Marius– Concurs eseuri ”Viitorul în mâinile tale”, ed. I – Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Argeș, 2 mai 2014, (profesor coordonator Mălușanu Claudia); 

 Premiul I elevi: Ciobanu Cătălin– Concurs eseuri ”Viitorul în mâinile tale”, ed. I – Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Argeș, 2 mai 2014, (profesor coordonator Mălușanu Claudia); 

Premiul I elevi: Rădulescu Ralph – Concurs eseuri ”Viitorul în mâinile tale”, ed. I – Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Argeș, 2 mai 2014, (profesor coordonator Mălușanu Claudia); 

Premiul I elevi: Tudose Luiza– Concurs eseuri ”Viitorul în mâinile tale”, ed. I – Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Argeș, 2 mai 2014, (profesor coordonator Mălușanu Claudia); 

Premiul II: formaţia de dans modern C.Ş.E.I.”Sfânta Filofteia” şi C.T. „Armand Călinescu”, Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară – Concurs Naţional de Dans ”Împreună pentru viitor”- faza regională – 

Călărași, 28 aprilie 2014, (profesori coordonatori Nedelcovici Mariana, Corbu Silvia); 

Diplomă: C.T.”Armand Călinescu” –„Parada Florilor” -  SIMFONIA LALELOR, ediţia XXXVII, 11-13 

aprilie 2014; 

Diplomă: C.T.”Armand Călinescu” –expoziție florală „Portul popular, admiraţie pentru tradiţiile 

româneşti” -  SIMFONIA LALELOR, ediţia XXXVII, 11-13 aprilie 2014; 

Diplomă profesor: Profeanu Marilena  –întrecere cultural-sportivă „Șah-ul pentru toți-2014” -  

SIMFONIA LALELOR, ediţia XXXVII, 11-13 aprilie 2014; 

Diplomă certificat profesor: Impingău Maria  – „Job Shadow Day” -  Program Junior Achievement 

Romania, 7-11 aprilie 2014; 
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Diplomă certificat profesor: Gugiu Cornel  – „Job Shadow Day” -  Program Junior Achievement 

Romania, 7-11 aprilie 2014; 

Diplomă certificat profesor: Marinescu Maria  – „Job Shadow Day” -  Program Junior Achievement 

Romania, 7-11 aprilie 2014; 

Premiul II elevi: Constantinescu Emil, Gioroc Florin, Vasile Bogdan, Concurs național “Ştiinţe şi 

tehnologii”, secţiunea fizică aplicată, ed. IV, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 10 aprilie 2014, (profesor 

coordonator Sgârdea Mihai); 

Menţiune elevi: Bădărău Sebastian, Deaconu Alina, Udriște Andreea, Concurs național “Ştiinţe şi 

tehnologii”, secțiunea biologie, ed. IV, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 10 aprilie 2014, (profesori 

coordonatori Popescu Mihaela, Stănescu Rodica); 

Diplomă de participare elevi: Bădărău Sebastian, Deaconu Alina, Udriște Andreea, Concurs național 

“Ştiinţe şi tehnologii”, secțiunea biologie, ed. IV, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 10 aprilie 2014, 

(profesori coordonatori Popescu Mihaela, Stănescu Rodica); 

Diplomă de participare elevi: Constantinescu Emil, Gioroc Florin, Vasile Bogdan, Concurs național 

“Ştiinţe şi tehnologii”, secţiunea fizică aplicată, ed. IV, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 10 aprilie 2014, 

(profesor coordonator Sgârdea Mihai); 

Diplomă de participare elevi: Mihai Iosif Cristian, Concurs național “Ştiinţe şi tehnologii”, secţiunea alte 

tehnologii, ed. IV, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 10 aprilie 2014, (profesori coordonatori Impingău 

Maria, Didiță Viorica ); 

Diplomă de participare elevi: Cioboată Bianca, Stoica Ramona, Concurs național “Ştiinţe şi tehnologii”, 

secţiunea chimie, ed. IV, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 10 aprilie 2014, (profesori coordonatori Stănescu 

Rodica, Vasilescu Daniela ); 

Diplomă de merit profesor: Marinescu Maria, Simpozion Regional “Școala mileniului trei”, ed. IV, 

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești, 9 aprilie 2014; 

Premiul II elevi: Necula Betti, Diaconeasa Vicențiu, Mihai Iulian, Pătrașcu Ștefan-concurs interactiv, 

Concurs interjudeţean „Calitatea face diferența”, ed.IV, Liceul Tehnologic „M. Viteazul”, Piteşti, 9 aprilie 2014, 

(profesori coordonatori Cozmulescu Iuliana, Ciocîndel Nicoleta);  

Premiul I elevi: Săvulescu Alexandra, Rebej Gabriela, secțiunea realizări obținute din materiale 

reciclabile, Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, 

(profesori coordonatori Cozmulescu Iuliana, Țugulan Virginia);  

Premiul II elevi: Bădărău Sebastian, Deaconu Alina, Udrișet Andreea, Georgescu Vlăduț, secțiunea 

cultură generală, Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 

2014, (profesor coordonator Popescu Mihaela);  

Premiul II elevi: Donoiu Ionela, secțiunea colaj, Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul 

Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, (profesor coordonator Stănescu Rodica);  

Premiul III elevi: Simoiu Mădălina, Florina Ancuța, secțiunea ppt, Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, 

ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, (profesori coordonatori Popescu Mihaela, 

Stănescu Rodica);  

Premiul Special elevi: Bratu Felicia, Pufu Iuliana, secțiunea realizări obținute din materiale reciclabile, 

Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, (profesor 

coordonator Impingău Maria);  

Diplomă de participare elevi: Cioboată Bianca, secțiunea realizări obținute din materiale reciclabile, 

Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, (profesori 

coordonatori Impingău Maria, Anuțescu Mariana);  

Diplomă de participare elevi: Teacă Denisa, secțiunea realizări obținute din materiale reciclabile, 

Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, (profesor 

coordonator Impingău Maria);  

Diplomă de participare elevi: Mondiru Elena, secțiunea realizări obținute din materiale reciclabile, 

Concurs judeţean „Ego Eco Sum”, ed.III, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 5 aprilie 2014, (profesor 

coordonator Impingău Maria);  

Premiul I elevi: Crăciun Andra, clasa XII-a, secţiunea matematică – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot şi 

.... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Mărtoiu Marieta şi Profeanu Marilena); 

Premiul I elevi: Georgescu Cristina, clasa XII-a, secţiunea limba română – Concurs Interjudeţean „Ştiu, 

pot şi .... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Diaconescu Eliza şi Gugiu Cornel); 
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Premiul II elevi: Ştefana Alina, clasa XII-a, secţiunea matematică – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot şi 

.... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Mărtoiu Marieta şi Profeanu Marilena); 

Premiul II elevi: Călin Alexandru, clasa XII-a, secţiunea matematică – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot 

şi .... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Mărtoiu Marieta şi Profeanu Marilena); 

Premiul II elevi: Stoica Andreea, clasa XII-a, secţiunea matematică – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot şi 

.... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Mărtoiu Marieta şi Profeanu Marilena); 

Premiul II elevi: Pop Ionuţ, clasa XII-a, secţiunea matematică – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot şi .... 

câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Mărtoiu Marieta şi Profeanu Marilena); 

Premiul III elevi: Richiţeanu Vlad, clasa XII-a, secţiunea matematică – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot 

şi .... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Mărtoiu Marieta şi Profeanu Marilena); 

Menţiune elevi: Floroiu Eliza, clasa XII-a, secţiunea limba română – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot şi 

.... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Diaconescu Eliza şi Gugiu Cornel); 

Menţiune elevi: Logofătu Elena, clasa XII-a, secţiunea limba română – Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot 

şi .... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Diaconescu Eliza şi Gugiu Cornel); 

Menţiune elevi: Alexe Ana Maria, clasa XII-a, secţiunea geografie– Concurs Interjudeţean „Ştiu, pot şi 

.... câştig”, 11 ianuarie-14 februarie 2014, (profesori coordonatori Duţu Diana şi Gugiu Cornel); 

Premiul II elevi: Iordan Alexandra, Ion Elena- colaj, Concurs judeţean „Brâncuşiana”  ed.II, Liceul 

Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 25 ianuarie 2014, (profesor coordonator Didiţă Viorica); 

Premiul III elevi: Zanfir Bianca- secţiunea reproduceri, machete, picturi, Concurs judeţean 

„Brâncuşiana”  ed.II, Liceul Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 25 ianuarie 2014, (profesor coordonator Popescu 

Mihaela); 

Menţiune elevi: Sandu Ionuţ- secţiunea realizare film/ppt, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ed.II, Liceul 

Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 25 ianuarie 2014, (profesor coordonator Impingău Maria); 

Meníune elevi: Pia Maria- secţiunea reproduceri, machete, picturi, Concurs judeţean „Brâncuşiana”  

ed.II, Liceul Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 25 ianuarie 2014, (profesor coordonator Popescu Mihaela); 

Diplomă profesor: Profeanu Marilena, Festival de tradiţii şi obiceiuri locale, “Pe meleaguri cărăşene”, 

ed. II, Şc. Gim. “Mihai Novac”, Sasca Montană, 16-18 ianuarie 2014; 

Premiul II elevi: Iordan Alexandra, - postere ECO, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă să fii 

ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesori coordonatori Fulga Adina, Profeanu Marilena);  

Premiul III elevi: Cioboată Bianca, Stoica Ramona, - prezentare ppt, Proiect educativ concurs „Natura te 

învaţă să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesori coordonatori Fulga Adina, Profeanu 

Marilena) 

Menţiune elevi: Ion Elena, Udrişte Andreea, Stan Mihnea, - prezentare PPT, Proiect educativ concurs „Natura te 

învaţă să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor coordonator Popescu Mihaela);  

Menţiune elevi: Iordan Alexandra, - poster, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă să fii ECO!”, 

ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor coordonator Popescu Mihaela);  

Menţiune elevi: Izbăşescu Loredana, - prezentare PPT, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă să fii 

ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor coordonator Stănescu Rodica);  

Diplomă de participare elevi: Iordan Alexandra, Grigore Claudiu, Deaconu Marian, - prezentare PPT, 

Proiect educativ concurs „Natura te învaţă să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor 

coordonator Popescu Mihaela); 

Diplomă de participare elevi: Soare Alexandra, - prezentare PPT, Proiect educativ concurs „Natura te 

învaţă să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor coordonator Stănescu Rodica); 

Diplomă de participare elevi: Dogaru Alexandra, - poster şi colaj, Proiect educativ concurs „Natura te 

învaţă să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor coordonator Stănescu Rodica); 

Diplomă de participare elevi: Brazier Nicola, - poster şi colaj, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă 

să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, (profesor coordonator Stănescu Rodica); 

Diplomă de participare elevi: Deaconu Alina, Donoiu Ionela, Bădărău Sebastian – workshop, clasele V-

XII, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă să fii ECO!”, ed.III, C.T. Câmpulung, 6 decembrie 2013, 

(profesori coordonatori Popescu Mihaela); 

Premiul Special elevi: Donoiu Maria, secțiunea colaje, Concurs judeţean „Adolescenţă fără violenţă”, 

ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 30 noiembrie 2013, (profesori coordonatori Măluşanu Claudia, 

Gugiu Cornel);  
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Premiul II elevi: Sandu Bogdan, secțiunea realizare ppt/film, Concurs judeţean „Adolescenţă fără 

violenţă”, ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 30 noiembrie 2013, (profesor coordonator Profeanu 

Marilena);  

Diplomă de participare elevi: Dună Alexandru, secțiunea realizare ppt/film, Concurs judeţean 

„Adolescenţă fără violenţă”, ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 30 noiembrie 2013, (profesori 

coordonatori Măluşanu Claudia, Gugiu Cornel);  

Diplomă de participare elevi: Săvulescu Alexandra, Rebej Gabriela, secțiunea realizare ppt/film, 

Concurs judeţean „Adolescenţă fără violenţă”, ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 30 noiembrie 

2013, (profesor coordonator Cozmulescu Iuliana);  

Diplomă de participare elevi: Săvulescu Alexandra, Rebej Gabriela, secțiunea colaje, Concurs judeţean 

„Adolescenţă fără violenţă”, ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Piteşti, 30 noiembrie 2013, (profesor 

coordonator Cozmulescu Iuliana);  

Premiul I elevi: Donoiu Maria, secţiunea arte plastice, Concurs internaţional de arte plastice şi fotografie 

“Marea şi oceanele”, ed. IV, Şcoala de artă “N. Tonitza”, Constanţa, 28octombrie-30 noiembrie 2013(profesor 

coordonator Măluşanu Claudia);  

Premiul I elevi: Donoiu Maria, secţiunea II, Concurs educaţional naţional “Emoţie de Toamnă”, ed. I,  

G.P.P.Nord 2, Rm Vâlcea, 29 noiembrie 2013(profesor coordonator Măluşanu Claudia);  

Diplomă certificat profesor: Profeanu Marilena  – „SIR Quiz” -  Program Junior Achievement Romania, 

27 noiembrie 2013; 

Diplomă certificat profesor: Cenţiu Elena  – „Concurs Naţional EUROSCOLA” - 14 noiembrie 2013, 

Parlamentul European, Strasbourg; 

Diplomă de participare: C. T. “Armand Călinescu”  – „Concurs Naţional EUROSCOLA” – ediţia 

2012/2013, Parlamentul European, Strasbourg(profesori coordonatori Cenţiu Elena, Demeter Andreia); 

Menţiune elevi: Bădărău Sebastian, Diaconu Alina – referat tematic, Concurs judeţean „HALLOWEEN 

– TRICK OR TREAT”, ed.II, C.T. “C.D. Neniţescu” Piteşti, 2 noiembrie 2013, (profesori coordonatori Predan 

Carmen, Profeanu Marilena);  

Diplomă de participare elevi: Isbăşescu Iuliana – referat tematic, Concurs judeţean „HALLOWEEN – 

TRICK OR TREAT”, ed.II, C.T. “C.D. Neniţescu” Piteşti, 2 noiembrie 2013, (profesor coordonator Bumbac 

Luiza);  

Diplomă de participare elevi: Isbăşescu Iuliana – referat tematic, Concurs judeţean „HALLOWEEN – 

TRICK OR TREAT”, ed.II, C.T. “C.D. Neniţescu” Piteşti, 2 noiembrie 2013, (profesor coordonator Bumbac 

Luiza);  

Premiu Special elevi: Epecu Maria, secţiunea foto, Concurs naţional „SOS NATURA”, Clubul Copiilor 

Curtea de Argeş, 7 octombrie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria);  

Premiu Special elevi: Donoiu Maria, secţiunea pictură, Concurs naţional „SOS NATURA”, Clubul 

Copiilor Curtea de Argeş, 7 octombrie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria);  

Premiu Special elevi: Andrei Bianca, secţiunea creaţie literară, Concurs naţional „SOS NATURA”, 

Clubul Copiilor Curtea de Argeş, 7 octombrie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria);  

Diplomă profesor: Marinescu Maria, Concurs naţional „SOS NATURA”, Clubul Copiilor Curtea de 

Argeş, 7 octombrie 2013;  

An şcolar: 2012-2013 

Diplomă de participare elevi: Stoleru Anca, Stoica Andreea, Cristescu Luminiţa, Iacob Mihaela, Rîcă 

Iulian, Strategia Naţională de Acţiune Comunitară – Concurs Naţional de Dans ”Împreună pentru viitor”, Piatra 

Neamţ, 31 mai – 2 iunie 2013, (profesor coordonator Nedelcovici Mariana); 

Premiul III elevi: Georgescu Corina, Cristescu Luminiţa, Nilă Roxana, Concurs de educaţie 

antreprenorială „Antreprenoriatul de la idee la succes” – prezentare multimedia – Liceul Tehnologic Auto 

Câmpulung, 29 mai 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria); 

Menţiune elevi: Georgescu Corina, Cristescu Luminiţa, Nilă Roxana, Concurs de educaţie 

antreprenorială „Antreprenoriatul de la idee la succes” – conţinut ştiiţific – Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, 

29 mai 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria); 

Diplomă de participare profesor: Marinescu Maria, Concurs de educaţie antreprenorială 

„Antreprenoriatul de la idee la succes” – Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, 29 mai 2013; 



 14 

Premiul de excelenţă elevi: Andrei Daniela, Concurs Naţional de Creaţie Textilă „Junior Designer” – 

compoziţie decorativă pentru ţesături şi imprimeuri, Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi” Iaşi, ed. V, mai 

2013, (profesor coordonator Nedelcu Gabriela); 

Premiul de excelenţă elevi: Logofătu Elena, Concurs Naţional de Creaţie Textilă „Junior Designer” – 

compoziţie vestimentară pentru adolescenţi, Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi” Iaşi, ed. V, mai 2013, 

(profesor coordonator Nedelcu Gabriela); 

Premiul I elevi: Găişteanu Lorena, Andrei Daniela, Călin Alina, Concurs Naţional de Creaţie Textilă 

„Junior Designer” – compoziţie vestimentară pentru adolescenţi, Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi” Iaşi, 

ed. V, mai 2013, (profesor coordonator Nedelcu Gabriela); 

Premiul III elevi: Neacşa Georgiana, Concurs Naţional de Creaţie Textilă „Junior Designer” – 

compoziţie vestimentară pentru adolescenţi, Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi” Iaşi, ed. V, mai 2013, 

(profesor coordonator Nedelcu Gabriela); 

Premiul II elevi: Voicescu Alexandru, Constantinescu Robert, Proiect educativ judeţean “Aplicaţiile 

fizicii în electronică” – montaje electronice – Liceul Tehnologic “Astra”, 18 mai 2013, (profesor coordonator 

Sgârdea Mihai); 

Premiul III elevi: Grigore Claudiu, Deaconu Cristian, Proiect educativ judeţean “Aplicaţiile fizicii în 

electronică” – montaje electronice – Liceul Tehnologic “Astra”, 18 mai 2013, (profesori coordonatori Sgârdea 

Mihai, Nica Mioara); 

Diplomă de participare elevi: Voicescu Alexandru, Constantinescu Robert, Proiect educativ judeţean 

“Aplicaţiile fizicii în electronică” – prezentare ppt – Liceul Tehnologic “Astra”, 18 mai 2013, (profesor 

coordonator Popa Claudia); 

Diplomă de participare elevi: Grigore Claudiu, Deaconu Cristian, Proiect educativ judeţean “Aplicaţiile 

fizicii în electronică” – prezentare ppt – Liceul Tehnologic “Astra”, 18 mai 2013, (profesor coordonator Stănescu 

Rodica); 

Premiul I: formaţia de dans modern C.Ş.E.I.”Sfânta Filofteia” şi C.T. „Armand Călinescu”, Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară – Concurs Naţional de Dans ”Împreună pentru viitor”- faza regională – Buzău, 

14 mai 2013, (profesor coordonator Nedelcovici Mariana); 

Menţiune: C.T.”Armand Călinescu” – concurs cel mai bun stand – „Parada liceelor” organizat de 

Consiliul Judeţean al Elevilor Argeş, 11 mai 2013, (profesor coordonator Dinu Corina); 

Diplomă de participare: C.T.”Armand Călinescu” – „Parada liceelor” organizat de Consiliul Judeţean al 

Elevilor Argeş, 11 mai 2013, (profesor coordonator Dinu Corina); 

Diplomă Premiul de perseverenţă elevi: clasa XII-a A şi clasa XII-a B, secţiunile limba română şi 

geografie – Concurs Judeţean „Ştiu, pot şi .... câştig”, 27 aprilie 2013, (profesori coordonatori Duţu Diana şi 

Profeanu Marilena); 

Premiul I elevi: Aldescu Robert, Concurs interşcolar “Competiţia Isteţilor”- şah, 23 aprilie 2013, 

(profesori coordonatori Gîrbea Daniela şi Nedelcovici Mariana); 

Premiul II elevi: Stoica George, Concurs interşcolar “Competiţia Isteţilor”- şah, 23 aprilie 2013, 

(profesori coordonatori Gîrbea Daniela şi Nedelcovici Mariana); 

Premiul III elevi: Mateescu Dragoş(elev CES), Concurs interşcolar “Competiţia Isteţilor”- şah, 23 aprilie 

2013, (profesori coordonatori Gîrbea Daniela şi Nedelcovici Mariana); 

Menţiune elevi: Raicu Octavian, Stănescu Vlad, Concurs interşcolar “Competiţia Isteţilor”- şah, 23 

aprilie 2013, (profesori coordonatori Gîrbea Daniela şi Nedelcovici Mariana); 

Diplomă: C.T.”Armand Călinescu” –„Parada Florilor” -  SIMFONIA LALELOR, ediţia XXXVI, 19-21 

aprilie 2013; 

Diplomă: C.T.”Armand Călinescu” –stand „Fluturi şi Flori” -  SIMFONIA LALELOR, ediţia XXXVI, 

19-21 aprilie 2013; 

Premiul III elevi: Dima Denis, Concurs interdisciplinar “Cine ştie câştigă”, secţiunea electronică, ed. III, 

Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu”, 3-4 aprilie 2013, (profesori coordonatori Popa Claudia şi Profeanu 

Marilena); 

Menţiune elevi: Crasanda Maria, Concurs interdisciplinar “Cine ştie câştigă”, secţiunea electronică, ed. 

III, Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu”, 3-4 aprilie 2013, (profesori coordonatori Popa Claudia şi Profeanu 

Marilena); 

Premiul I elevi: Iordache Andrei, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, “Noi perspective în spaţiul economic 

european”, Facultatea de ştiinţe economice Piteşti , 5 aprilie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria); 
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Menţiune elevi: Roşu Iuliana, Sesiunea anuală  de comunicări ştiinţifice, “Noi perspective în spaţiul economic 

european”, Facultatea de ştiinţe economice Piteşti , 5 aprilie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria); 

Premiul I elevi: Gherghescu Andreea, Petrescu Ana Maria, Ion Nicolae, Concurs SSM “Cel mai bun!”, 3 

aprilie 2013, (profesor coordonator Cozmulescu Iuliana); 

Premiul de popularitate elevi: Săvulescu Alexandra, Rebej Gabriela, Stancea Andreea, Concurs SSM 

“Cel mai bun!”, 3 aprilie 2013, (profesor coordonator Cozmulescu Iuliana); 

Premiul III elevi: Pascu Iuliana – capacitate de comunicare într-o echipă - Romanian Business 

Challenge, ed. IV, Ploieşti, aprilie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria); 

Menţiune elevi: Toma Andrei – capacitate de comunicare într-o echipă - Romanian Business Challenge, 

ed. IV, Ploieşti, aprilie 2013, (profesor coordonator Marinescu Maria); 

Premiul III elevi: Popescu Alexandra, Popa Elena, Concurs regional “Ştiinţe şi tehnologii”, secţiunea 

biologie, ed. III, Colegiul Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 4 aprilie 2013, (profesor coordonator Popescu Mihaela); 

Menţiune elevi: Sandu Ionuţ, Concurs regional “Ştiinţe şi tehnologii”, ed. III, Colegiul Tehnic “Elie 

Radu”Ploieşti, 4 aprilie 2013, (profesori coordonatori Impingău Maria, Butnicu Rodica); 

Diplomă de participare elevi: Sandu Ionuţ, Concurs regional “Ştiinţe şi tehnologii”, ed. III, Colegiul 

Tehnic “Elie Radu”Ploieşti, 4 aprilie 2013, (profesori coordonatori Impingău Maria, Butnicu Rodica); 

Premiul I elevi: Donoiu Magdalena-creaţie plastică, Concurs Naţional Interdisciplinar “Cartea-tezaur 

universal de spiritualitate”, ed.III, Colegiul Naţional “Zinca Golescu” Piteşti, 2 aprilie 2013, ( profesor 

coordonator Măluşanu Claudia); 

Premiul special elevi: Toma Andrei, Suciu Narcis-creaţie plastică, Concurs Naţional Interdisciplinar 

“Cartea-tezaur universal de spiritualitate”, ed.III, Colegiul Naţional “Zinca Golescu” Piteşti, 2 aprilie 2013, ( 

profesor coordonator Măluşanu Claudia); 

Premiul II elevi: Găişteanu Lorena-secţiunea design, Concurs Interjudeţean “Micuţele creatoare de 

modă”, Clubul Copiilor Târgu Neamţ, ed.II, aprilie 2013,( profesor coordonator Impingău Maria);       

Premiul III elevi: Andrei Daniela-secţiunea design, Concurs Interjudeţean “Micuţele creatoare de modă”, 

Clubul Copiilor Târgu Neamţ, ed.II, aprilie 2013,( profesor coordonator Impingău Maria);       

Menţiune elevi: Logofătu Elena -secţiunea design, Concurs Interjudeţean “Micuţele creatoare de modă”, 

Clubul Copiilor Târgu Neamţ, ed.II, aprilie 2013,( profesor coordonator Impingău Maria);      

Diplomă de participare elevi: Logofătu Elena, Găişteanu Lorena, Andrei Daniela-secţiunea design, 

Concurs Interjudeţean “Micuţele creatoare de modă”, Clubul Copiilor Târgu Neamţ, ed.II, aprilie 2013,( profesor 

coordonator Impingău Maria); 

Menţiune elevi: Aldescu Robert, Bădoiu Florina, Rizea Mădălin, Simoiu Mădălina, Stoleru Anca, -

concurs, Concurs Judeţean “Elev ECO-European”, Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Piteşti, 19 aprilie 2013, ( 

profesori coordonatori Popescu Mihaela, Sgârdea Mihai); 

Diplomă de participare elevi: Simoiu Mădălina, Stoleru Anca, -comunicări tehnico- ştiinţifice, Concurs 

Judeţean “Elev ECO-European”, Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Piteşti, 19 aprilie 2013, ( profesori 

coordonatori Popescu Mihaela, Sgârdea Mihai); 

Diplomă de participare elevi: Popa Laura, Popescu Alexandra, -prezentare ppt, Concurs Judeţean “Elev 

ECO-European”, Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Piteşti, 19 aprilie 2013, (profesor coordonator Popescu 

Mihaela); 

Diplomă de merit profesor: Marinescu Maria, Simpozion Regional „Şcoala Mileniul III”, ed.III,  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti, 3 aprilie 2013; 

Premiul III elevi: Floroiu Eliza, Necula Betti, Constantinescu Robert- concurs, Simpozion Interjudeţean 

“Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.III, Casa de Cultură Mioveni, 23 martie 2013, 

(profesori coordonatori Popa Claudia şi Profeanu Marilena); 

Diplomă de participare elevi: Necula Betti,Constantinescu Robert - montaje electronice, Simpozion 

Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.III, Casa de Cultură Mioveni, 23 martie 

2013, (profesori coordonatori Sgârdea Mihai şi Profeanu Marilena); 

Diplomă de participare elevi: Avram Albert, Voicescu Ionuţ – prezentare PPT, , Simpozion 

Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.III, Casa de Cultură Mioveni, 23 martie 

2013, (profesor coordonator Impingău Maria); 

 Diplomă de participare elevi: Logofătu Elena, Găişteanu Lorena- creaţii vestimentare pentru 

adolescenţi, Simpozion Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- Instruire prin experiment”, ed.III, Casa de 

Cultură Mioveni, 23 martie 2013, (profesor coordonator Nedelcu Gabriela); 
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Diplomă de participare profesor: Nica Mioara, Simpozion Interjudeţean “Educaţie prin schimbare- 

Instruire prin experiment”, ed.III, Casa de Cultură Mioveni, 23 martie 2013; 

Premiul I elevi: Necula Betti-jurnalism, Concurs judeţean „Brâncuşiana” , ed.I, Liceul Tehnologic „C. 

Brâncuşi”, Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Ionescu Graţiela);  

 Premiul II elevi: Sandu Ionuţ, Turcitu Ioan- realizare film, Concurs judeţean „Brâncuşiana” , ed.I, 

Liceul Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Impingău Maria);  

 Menţiune elevi: Pîrvu Claudia, Voica Ana, Lungu Elena- colaj, Concurs judeţean „Brâncuşiana” , ed.I, 

Liceul Tejhnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Impingău Maria); 

Menţune elevi: Stănescu Vlad, Raicu Octavian, - realizare film, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ed.I, 

Liceul Tejhnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Impingău Maria); 

Diplomă de participare elevi: Stănescu Vlad, Raicu Octavian, Sandu Ionuţ- realizare film, Concurs 

judeţean „Brâncuşiana”, ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator 

Impingău Maria); 

Diplomă de participare elevi: Pîrvu Claudia, Voica Ana, Lungu Elena- colaj, Concurs judeţean 

„Brâncuşiana”, ed.I, Liceul Tehnologic „C. Brâncuşi”, Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Impingău 

Maria); 

Premiul II: echipa baschet fete, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- etapa judeţeană, Sala 

Universităţii Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Nedelcovici Mariana); 

Premiul II : echipa baschet fete, Cupa Municipiului Piteşti- , C.N. „I.C. Brătianu” Piteşti,  martie 2013, 

(profesor coordonator Nedelcovici Mariana);  

  Diplomă elev: Peter Nicoleta- cea mai bună marcatoare, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- etapa 

judeţeană, Sala Universităţii Piteşti, 2 martie 2013, (profesor coordonator Nedelcovici Mariana);    

Premiul II elevi: Donoiu Magdalena, Concurs Internaţional de Creaţie Plastică „Odată ca niciodată”, ed. 

V, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, februarie 2013, (profesor coordonator Măluşanu Claudia);   

Premiul II: echipa baschet fete, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- etapa municipală, C.N. „I.C. 

Brătianu” Piteşti, 31 ianuarie 2013, (profesor coordonator Nedelcovici Mariana); 

Premiul III: echipa baschet băieţi, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- etapa municipală, C.N. „I.C. 

Brătianu” Piteşti, 2 februarie 2013, (profesor coordonator Nedelcovici Mariana);   

 Diplomă de merit profesor: Profeanu Marilena, -participare proiect „Caravana Carierei”, Piteşti, BNS, 

24 ianuarie 2013; 

Certificat de participare: C.T. „Armand Călinescu” Piteşti, -partener proiect „Caravana Carierei”, Piteşti, 

BNS, 24 ianuarie 2013; 

Diplomă de Pace şi Recunoştinţă: Profeanu Marilena, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”-filiala Argeş, 

decembrie 2012; 

Hrisov de Pace şi Recunoştinţă: C.T. „Armand Călinescu” Piteşti, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”-

filiala Argeş, decembrie 2012; 

Premiul III elevi: Mateescu Dragoş(elevCES), - postere ECO, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă 

să fii ECO!”, ed.II, C.T. Câmpulung, 7 decembrie 2012, (profesori coordonatori Popescu Andreea, Fulga Adina);  

 Menţiune elevi: Raicu Octavian, Stănescu Vlad, - prezentare PPT, Proiect educativ concurs „Natura te 

învaţă să fii ECO!”, ed.II, C.T. Câmpulung, 7 decembrie 2012, (profesori coordonatori Popescu Andreea, Fulga 

Adina);  

Diplomă de participare elevi: Pîrvu Claudia, Dumitru Gabriela, Catrinescu Andreea, Neacşu Andrei, 

Ionescu Marius, Proiect educativ concurs „Natura te învaţă să fii ECO!”, ed.II, C.T. Câmpulung, 7 decembrie 

2012, (profesori coordonatori Popescu Andreea, Fulga Adina); 

Diplomă elevi: Sandu Alexandru, - Marşul Tăcerii, proiect Primăria Municipiului  Piteşti „Violenţă 

vs.Raţiune II”, 8 noiembrie 2012,(profesor coordonator Nica Mioara); 

 Menţiune elevi: Raicu Octavian, Stănescu Vlad, Sandu Ionuţ, Concurs judeţean „Start sigur în muncă”, 

Liceul Tehnologic „Dacia”, Piteşti, 15 noiembrie 2012,(profesori coordonatori Impingău Maria, Cristescu 

Cristi); 

Menţiune profesori: Gugiu Cornel, Corbu Silvia, Foarcea Rodica, Profeanu Marilena, Simpozion 

Judeţean „Exemple de bune practici în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic argeşene”, Liceul Tehnologic 

„Astra” Piteşti, noiembrie 2012; 

Premiul I elevi: Donoiu Maria Magdalena,-Concurs Naţional de creaţie artistică plastică şi literatură 

„Marea .....Marea....”, ed.III,  Biblioteca Judeţeană Constanţa, 31 octombrie 2012,(profesor coordonator 

Măluşanu Claudia; 
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Diplomă profesori; Demeter Andreia, -concurs internaţional de matematică şi literatură „Barbu-

Barbilian”, Călăraşi, octombrie 2012 



ANEXA 6 
 

HARTA PARTENERIATELOR CU AGENŢII ECONOMICI DE PROFIL 

AN ŞCOLAR 2020-2021 
UNITATEA SCOLARA 

1)
 PARTENERI SOCIALI 

2)
 Obiectul relaţiilor de parteneriat 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Colegiul Tehnic 
"Armand 

Călinescu" 
Piteşti 

S.C. Brodconf 
SRL 

Piteşti Ciobanu Victoria, 
director 

0744378239 X X X X X       X X 

SC Kaufland 
Romania 

Piteşti Enescu Mihaela, 
director 

 X   X X X         X 

SC Auchan – 
Hypermarket 
Romania S.A. 

Com. Bradu, Sat 
Geamăna 

Mirescu Mihai, 
director  

0374855829 X   X X X         X 

Pepco Retail Piteşti 
Radoi Virginia-
director resurse 
umane 

0316306177 X   X X X         X 

Administraţia  
Bazinala de Apa 

Arges- Vedea 
Piteşti Gorunescu 

Bogdan  -director 
0248/218250 X   X X X         X 

S.C. IMSAT S.A. 
Argeş 

Piteşti 
Cirstea Marius, 
director 

0248/615352 X   X X X         X 

S.C. General 
Prest S.A.  

Piteşti 
Radu Constantin, 
administrator 

0248/213384 X   X X X         X 

SC ApăCanal 
2000 S.A. 

Piteşti 
Marinescu 
Mihail, director 

0248217399 X   X X X         X 

SEBCA 
OPERATIONAL 

SRL 
Piteşti 

Ene Cătălina, 
administrator 

0722375621 X X  X X X         X 

S.C. HR EDEN 
2007 SRL 

Pitești 
Dumitrică 
Andriea 

0737503510 X X  X X X         X 

Universitatea 
Pitești 

Piteşti Soare Cristina 0742097352 X  X X X 
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ANEXA 7 

 

PARTENERIATE, PROIECTE EDUCAŢIONALE, PROTOCOALE DE 

COLABORARE, CERCURI TEMATICE 

I. Parteneriate încheiate cu ale unităţi şcolare, organisme şi organizaţii locale 

1. Parteneriatele cu alte unităţi şcolare – s-au realizat prin activităţile cercurilor 

pedagogice pe discipline, întâlniri tematice, acţiuni de promovare a ofertei şcolii şi au avut ca 

obiective: 

 schimbul de informaţii pe probleme specifice învăţării centrate pe elev, asigurarea calităţii 

educaţiei, dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici; 

 schimburi de informaţii în legătură cu evoluţia populaţiei şcolare; 

 împărtăşirea exemplelor de bună practică pentru a îmbunătăţi calitatea generală a Î.P.T. şi 

a modului de administrare a acestuia;  

 organizarea unor activităţi/sesiuni comune de dezvoltare profesională a personalului 

(elaborarea unor auxiliare curriculare şi ghiduri de bune practici). 

Şcoli partenere: 

Piteşti: Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 

Școala Gimnazială ”Matei Basarab” 

Școala Gimnazială ”Al. Davila” 

Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” 

Colegiul Tehnic “C.D. Neniţescu” 

Liceul Tehnologic “Astra” 

Liceul Tehnologic “Dacia” 

Colegiul Naţional I.C. Brătianu 

C N “Zinca Golescu” 

Colegiul Naţional Liceal “Al. Odobescu” 

Liceul Tehnologic “C. Brâncuși” 

Colegiul Tehnic “Dima” Piteşti 

Liceul de Artă “Dinu Lipatti” 

Liceul cu Program Sportiv 

Palatul Copiilor 

Școala Gimnazială ”N. Simonide” 

Din judeţ: Școala Gimnazială ”Nr.1 Budeasa” 

Școala Gimnazială ”Iordache Păcescu” Cosesti 

Liceul Tehnologic ”Nr.1 Mărăcineni” 

Liceul Teoretic “I. Mihalache” Topoloveni 

Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş 

Şcoala Specială Valea Mare 

Liceul Tehnologic “D. Brătianu” Ştefăneşti 

Colegiul Tehnic Câmpulung 

Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni 

Școala Gimnazială Bălilești 

Naționale: Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Slobozia 

Școala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Târgoviște 

Colegiul “Stefan Obreja”, Craiova  
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Instituţii de învăţământ 

Superior: 

Universitatea din Piteşti - Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 

Calculatoare 

Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

 

Parteneriate cu: 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,  

S.C. Apă-Canal 2000 S.A., Piteşti 

Administraţia Naţională Apele Române-  Administraţia  

Bazinala de Apa Arges- Vedea 

S.C. TechTeam, Piteşti 

S.C. Brodconf SRL 

Pepco Retail 

SC Kaufland Romania 

SC Shiva Best Club 

S.C. HR EDEN 2007 SRL 

SC ALEX L ROYAL HOTEL 

SC VELMAR DREAMS 

SC Auchan – Hypermarket Romania S.A. 

S.C. IMSAT S.A. Argeş 

S.C. General Prest S.A. 

Agenția pentru Protecția Mediului 

Hotel Argeșul 

având ca obiective: 

 Furnizarea de informaţii despre tendinţele de dezvoltare locală, piaţa muncii, competenţe 

solicitate de angajatori. 

 Activităţi de orientare şi consiliere profesională. 

 Consultanţă în fundamentarea ofertei educaţionale a şcolii. 

2. Parteneriatul cu autorităţile locale (AJOFM Argeş, Prefectura, Consiliul Local, 

Primăria, Poliţia de Proximitate, Jandarmeria, MApN, Agenţia Naţională Antidrog, 

Direcţia Generală Anticorupţie, Centrul Cultural, Poliţia Locală etc.) s-a desfăşurat  în baza 

prevederilor legale privind responsabilităţile pe care acestea le au în cadrul comunităţii dar şi în 

virtutea unor relaţii tradiţionale de sprijin pe care aceste autorităţi le acordă în general şcolii prin: 

 Asigurarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor de zi cu zi ale şcolii  

 Fonduri pentru investiţii, reparaţii şi dotări 

 Organizarea unor activităţi extracurriculare 

 Elaborarea Planului de dezvoltare instituţională 

 Fundamentarea planului de şcolarizare 

 Instruirea practică a elevilor 

Acestea au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi 

extraşcolare oferite elevilor. 

3. Parteneriatul cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

Inspectoratul şcolar a reprezentat partenerul cheie în procesul de planificare şi asigurare a 

calităţii, elaborarea  ofertei educaţionale a şcolii precum şi  în derularea activităţilor şcolare şi 

extracurriculare sau iniţierea unor proiecte educative. 
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4. Parteneriatul cu Casa Corpului Didactic – a avut în vedere programul de dezvoltare a 

personalului. 

5. Parteneriatul cu Ministerul Educaţiei Naționale – asigurat prin reţeaua informaţională 

a ministerului. 

 Informare cu privire la obiectivele, politicile, proiectele şi legislaţia din  domeniul 

educaţiei 

 Armonizarea obiectivelor şi politicilor şcolii cu cele de la nivel naţional 

6. Parteneriate cu agenţi economici (vezi anexa 6) 

7. Parteneriate cu alte instituţii de cultură: 

Muzeul Judeţean Argeş 

Biblioteca Judeţeană Argeş 

Teatrul „Al. Davilla” Piteşti 

Centrul Cultural Piteşti 

Școala populară de Artă și Meserii 

8. Parteneriate cu alte organisme şi organizaţii non-guvernamentale: 

Asociaţia „Caritas” Bucureşti 

Asociaţia Junimea, Piteşti 

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici 

Asociaţia „Pro Memoria” Piteşti 

Asociatia Scoala de Valori – Proiectul Grow 

II. Proiecte educaţionale, protocoale de colaborare, cercuri tematice 
1. Acord de participare proiect Junior Achievement Romania „Programul naţional tehnici de 

comunicare”; 

2. Acord de participare proiect Junior Achievement Romania „Programul internaţional Fii 

antreprenor!”; 

3. Acord de participare proiect Junior Achievement Romania „Programul naţional Job Shadow 

Day – la părinţi”; 

4. Protocol de parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeş; 

5. Parteneriat educaţional  „Înaltă calitate în formarea profesională” cu Colegiul Tehnic “Costin 

D. Neniţescu” Piteşti; 

6. Protocol de parteneriat „Cine ştie caştigă” cu Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Piteşti  

7. Acord de parteneriat „Nouă ne pasă” Liceul Teoretic “I. Mihalache” Topoloveni 

8. Acord de parteneriat „Mijloacele informaționale- pro și contra” cu Liceul Tehnologic 

“Astra” 

9. Acord de parteneriat „Mijloacele informaționale- pro și contra” cu Colegiul Economic 

“Maria Teiuleanu” 

10. Acord de parteneriat „Mișcare și alimentație sănătoasă” cu Liceul Tehnologic ”Nr.1 

Mărăcineni” 

11. Acord de parteneriat „Să ne cunoaștem drepturile de consumator” cu Liceul Tehnologic 

”Nr.1 Mărăcineni” 

12. Parteneriat educaţional „Dezvoltarea personalităţii şi a carierei” cu Universitatea din Piteşti, 

Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi calculatoare; 

13. Acord de colaborare Univ. de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara 
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14. Acord de colaborare „Expand Health Romania”cu Compania Multinaţională „Johnson & 

Johnson”; 

15. Protocol de colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş; 

16. Protocol de colaborare cu S. C. AVON COSMETICS  S. R. L. Bucureşti; 

17. Parteneriat educaţional  „Competiţia isteţilor” cu Colegiul Tehnic “Dimitrie Dima” Piteşti şi 

cu Casa Corpului Didactic Argeş; 

18.  Acord de parteneriat cu Centrul Cultural Piteşti ; 

19.  Parteneriat educaţional „Dezvoltarea personalităţii şi a carierei” cu Universitatea din Piteşti, 

Facultatea de ştiinţe; 

20.  Protocol de colaborare/parteneriat cu Blocul Naţional Sindical (BNS); 

21.  Parteneriat educaţional „Dezvoltarea personalităţii şi a carierei” cu Universitatea din Piteşti, 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie; 

22.  Protocol de colaborare/angajament cu S. C. “ZECE PLUS S.R.L. Braşov”; 

23.  Protocol de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Argeş – Centrul de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă Piteşti; 

24. Acord de parteneriat- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges 

25.  Proiect educativ „Exemple de bune practici” în învăţământul profesional şi tehnic cu Liceul 

Tehnic „Astra” Piteşti; 

26.  Acord de parteneriat în cadrul proiectului judeţean „Natura te învaţă să fii ECO!” cu 

Colegiul Tehnic Câmpulung; 

27.Parteneriat educaţional „Muzeul – instituţie fundamentală de educaţie şi cultură ” cu Muzeul 

Judeţean Argeş;  

28.Protocol de colaborare cu Secţia Nr. 1 Poliţie Piteşti 

29.Protocol de colaborare cu S. C. Apă Canal 2000 S. A. Piteşti; 

30. Protocol de colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş;  

31. Proiect educativ „Brâncuşiana” cu Liceul Tehnic „C. Brâncuşi” Piteşti, cu I.S.J. Argeş, cu 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Davila” Piteşti, cu Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” Piteşti, cu 

Palatul Copiilor Piteşti; 

32. Contract de colaborare în proiectul „VIOLENŢĂ vs. RAŢIUNE II” cu Asociaţia „Cred în 

Tine” Piteşti; 

33. Acord de parteneriat educaţional “Cunoaşterea învinge riscurile” cu Liceul Tehnologic 

“Dacia” Piteşti; 

34. Protocol de parteneriat cu Şcoala Gimnazială de Excelenţă “Sfânta Muceniţă Filoteea” Piteşti; 

35. Protocol de parteneriat cu Şcoala Gimnazială  “Nicolae Simonide” Piteşti; 

36. Parteneriat educaţional „Dezvoltarea personalităţii şi a carierei” cu Universitatea din Piteşti, 

Facultatea de ştiinţe economice; 

37. Contract de parteneriat cu Fundaţia Culturală „MEMORIA” – Filiala Argeş; 

38. „Club de cultură generală” în cadrul C.D.I. Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti; 

39. „Cerc baschet fete” în cadrul Colegiului Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti; 

40. „Cerc baschet băieţi” în cadrul Colegiului Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti; 

41. „Cerc ecologie şi protecţia mediului PRO - NATURA” în cadrul Colegiului Tehnic „Armand 

Călinescu” Piteşti; 

42. Încheierea de parteniat educaţional cu Restaurantul Mc`Donalds Gara, Pitesti. 

43. Acord de parteneriat pentru implementarea programului-Junior Archievement pe anul scolar 

2017-2018-Educatie pentru orientare profesionala-Economia şi succesul 

44. Acord de parteneriat pentru implementarea programului-Junior Archievement pe anul scolar 

2017-2018- Educație economic-Educație pentru orientare profesională 

45. Încheierea de parteniat educaţional cu Liceul Tehnologic nr.1 Maracineni 



 5 

46. Încheierea de parteniat educaţional cu Liceul Tehnologic nr.1 Maracineni in Proiectul –Sa ne 

cunostem drepturile de consumator-cu activitatea- Consumator Roman-consumator european 

47. Încheiere contract de sponsorizare cu SC LUMIMPEX SEBCAR SRL; 

48. Încheiere contract de sponsorizare cu SC VEL PITAR SA RM VILCEA; 

49. Încheiere acord parteneriat cu Liceul Tehnologic Costești 

50. Încheiere Parteneriat educaţional pentru implementarea activităţilor Junior Achievement în 

Scoala Altfel – JA in a Day 

51. Încheiere parteneriat educaţional cu Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” - Pitești. 

52. Am incheiat protocol de colaborare cu Teatru „Al. Davila” Pitesti in scopul colaborarii pe 

tema culturala.  

53.Am incheiat protocol de colaborare cu Universitatea din Pitesti in scopul sporirii accesului la 

invatamantul universitar. 

54. Am incheiat protocol de colaborare cu Scoala Gimnaziala Balilesti in scopul sporirii 

accesului la invatamantul preuniversitar. 

55. Protocol de colaborare- programul „ Nivea Like Yourself” 

Parteneriatele încheiate (în cadrul Concursului Naţional Euroscola, ediţia a XII-a, 2019-

2020-iniţiatori parteneriate: Cenţiu Elena, Demeter Andreia): 

- Protocol de colaborare cu AJOFM Argeş, nr. 2435/18.07.2019; 

- Protocol de colaborare cu ISJ Argeş, nr. 2675/29.08.2019; 

- Proiect de parteneriat cu Muzeul Judeţean Argeş, nr. 2772/05.09.2019; 

- Acord de parteneriat cu Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Piteşti, nr. 

2855/13.09.2019; 

- Proiect de parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Argeş, nr. 2934/13.09.2019; 

- Acord de parteneriat cu Europe Direct Argeş din cadrul Bibliotecii Judeţene “Dinicu 

Golescu” Argeş, nr. 2935/13.09.2019; 

- Protocol de parteneriat cu Universitatea din Piteşti,  nr. 3249/02.10.2019; 

- Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.1 Budeasa, nr. 3309/08.10.2019 



 

Anexa 8 

STRATEGIE PRIVIND PERFECȚIONAREA PERSONALULUI DIN 

COLEGIUL TEHNIC ARMAND CĂLINESCU PITEȘTI 

 

Formarea personalului din unitățile de învățământ reprezintă un proces continuu și cumulativ de 

dobândire și formare a competențelor profesionale, care se întemeiază pe conceptul educației permanente 

și cuprinde două componente fundamentale: formarea inițială și formarea continuă. Perfecționarea 

cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal pentru promovarea unei didactici moderne, centrată 

pe dezvoltarea de competențe. 

Formarea profesionala a salariaților are următoarele obiective principale:  

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de munca; 

b) obținerea unei calificări profesionale; 

c) actualizarea cunoștințelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfecționarea 

pregătirii profesionale pentru ocupația de baza; 

d) reconversia profesionala determinata de restructurări socio-economice; 

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea 

activităților profesionale; 

f) prevenirea riscului șomajului; 

g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale. 

Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toți 

salariații. Programele de formare continua asigura dezvoltarea profesionala sistematica a personalului si 

sunt valorificate prin sistemul de acumulare, recunoaștere si echivalare a creditelor profesionale 

transferabile, a certificatelor/atestatelor de formare.  

În anul 2019 au beneficiat de cursuri de perfecționare și formare continuă plătite din bugetul unității 

școlare 33 de angajați , 28 personal didactic și 5 personal didactic-auxiliar, totalul costurilor fiind de 25 

mii lei. În anul 2020 s-a prevăzut în bugetul Colegiului Tehnic Armand Călinescu o sumă de circa 45 mii 

lei, reprezentând cursuri de formare pentru 47 de angajați, 40 cadre didactice și 7 didactic-auxiliar. 

Modalități de realizare a perfecționării personalului didactic , didactic auxiliar și nedidactic:  

A. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic  

1.Participarea cadrelor didactice la consfătuirile cadrelor didactice 

2.Participarea cadrelor didactice debutante la cursuri de formare în specialitate organizate de ISJ AG și 

CCD AG; cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice, organizații 

profesionale 

3.Participarea cadrelor didactice cu funcția de diriginte la cursuri de consiliere și orientare 

4.Susținerea și participarea la activități metodice (lecții, referate, informări științifice) în cadrul comisiilor 

metodice de specialitate și a cercurilor pedagogice  

5.Înscrierea, pregătirea și participarea cadrelor didactice la examenele de acordare a definitivării în 

învățământ și la gradele didactice 

6. Programe de conversie profesională; Studii corespunzătoare unei alte specializări din alt domeniu de 

licență ; Programe de formare continuă acreditate sau avizate 

7.Participarea la simpozioane, conferințe și comunicări științifice de specialitate sau în domeniul 

managementului educațional. 

8. .Participarea cadrelor didactice și a personalului de conducere la cursuri/programe de formare în 

domeniul managementului educațional, instituțional, financiar, managementul conflictelor și 

managementul proiectelor educaționale cu sau fără finanțare 

9. Participarea cadrelor didactice la cursuri/programe de formare privind implementarea standardelor de 

control managerial intern 

10. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare privind asigurarea și evaluarea calității 

11. Studii universitare de masterat, doctorat 

12. Participarea directorului/directorului adjunct la cursuri/programe de formare privind informațiile și 

noutățile legislative 

13. Publicarea unor lucrări, articole de specialitate sau în managementul educațional în reviste, publicații 

de specialitate 



 

B. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic auxiliar 

1.Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de formare (Regulamentul general de protecția 

datelor personale)  

2.Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de formare privind implementarea standardelor de 

control managerial intern 

3.Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri/programe de formare privind informațiile și 

noutățile legislative 

4.Participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de formare privind achizițiile publice  

Participarea la cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar: 

secretariat, birotică, tehnică de calcul, arhivare, comunicare, asistență socială, psihologie școlară, prim 

ajutor, sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU, prevenire și combatere a violenței și comportamentelor 

nesănătoase în mediul școlar. 

Secretariat: Legislația muncii și noua lege a salarizării; Managementul comunicării, medierea, negocierea 

și rezolvarea conflictelor; Comunicare instituțională; Noutăți privind legislația muncii și salarizarea 

personalului; Codul muncii, registrul de evidență al salariaților și legea salarizării; Bibliotecă: Program 

postuniversitar Profesori documentariști- domeniul științe ale comunicării; Utilizarea instrumentelor TIC; 

Contabilitate: Închiderea exercițiului financiar contabil și întocmirea bugetului local; Metodologii 

contabile și metodologii bugetare; Administrator: Achiziții publice și SEAP; Reforma în achizițiile 

publice. Noi reglementări legislative și instituționale 

C. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului nedidactic 

1.Participarea personalului nedidactic la cursuri de fochiști 

2.Participarea personalului nedidactic la cursuri de igienă și sănătate în muncă 

Participarea la programele de formare urmate la inițiativă salariatului, cu acordul conducătorului 

instituției, se aprobă pe baza cererii justificate a salariatului, cu evidențierea modului în care acesta 

consideră că dezvoltarea de abilități şi competențe în domeniul în care dorește să se formeze îi va 

îmbunătăți activitatea profesională.  

Conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificările si completările ulterioare, 

participarea la programele de formare profesională a salariaților se finanțează, după caz, din bugetul 

instituției, din sumele special prevăzute în acest scop, sau din alte surse.  

La sfârșitul anului se întocmește un plan de măsuri privind pregătirea profesionala a personalului de către 

persoana desemnată de către conducătorul instituției. Planul de măsuri cuprinde informaţii care vor 

detalia programul de pregătire profesională a salariaților, precum şi informaţii privind perfecţionarea 

salariaților . Proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională, al programului anual de 

pregătire se vor realiza ca urmare a centralizării chestionarelor privind identificarea nevoilor de formare 

profesională a personalului, întocmite de către persoana desemnată de către conducătorul instituției prin 

decizie. La începutul fiecărui an şcolar, responsabilul Comisiei de perfecţionare, aplică un chestionar 

pentru identificarea nevoilor de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îşi va anunţa intenţia de a participa la cursuri de 

formare, definitivat, grade didactice, după caz.  

Responsabilul Comisiei de perfecţionare se va documenta cu privire la cursurile oferite de CCD, ISJ şi 

alţi furnizori de formare continuă acreditaţi şi va informa personalul cu privire la ofertele acestora. De 

asemenea, va afişa calendarul pentru înscrierea la susţinerea examenelor pentru gradele didactice. Cadrele 

didactice vor consulta documentele afişate, se vor înscrie la formare prin depunerea unei cereri la 

secretariatul instituţiei care realizează perfecţionarea şi îşi vor întocmi dosarul personal pentru cursurile 

de perfecţionare la care s-au înscris respectiv pentru susţinerea examenelor de definitivat/grade didactice. 

La finalizarea cursurilor de formare, angajații au obligaţia să depună o copie a adeverinţei/diplomei 

obţinute la responsabilul Comisiei cu perfecţionarea. Acesta va întocmi baza de date şi va informa CEAC 

şi conducerea şcolii. 

Necesarul de formare profesională identificat pe baza evaluării performanţelor profesionale se 

completează cu necesarul de formare profesională rezultat din modificările legislative, in domeniile de 

competenţă ale salariatului precum şi din eventualele modificări substanţiale ale atribuţiilor prevăzute în 

fişa postului. 

CADRUL NORMATIV privind activitatea de perfecționare a personalului din unitățile de învățământ: 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 



 

Legislație secundară: 

• Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control 

aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a furnizorilor de programe de formare continuă 

și a programelor oferite de aceștia aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011 modificată și completată prin 

OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 5442/08.10.2015; 

• OMEN nr. 3307/2013 privind aprobarea modelului “Atestatului de formare continuă a 

personalului didactic” și a modelului ”Fișei competențelor și disciplinelor/temelor” 

• Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011; 

• Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea procedurii privind echivalarea și acordarea de credite 

profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 - Programe speciale. 

• ORDIN Nr. 3.367 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a 

personalului din învățământul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului si sportului nr. 5.561/2011 

• ORDIN 3240 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 5561/2011 

• ORDIN Nr.5397 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a 

personalului din învățământul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului si sportului nr. 5561/2011 

•  ORDIN Nr. 5386/2016 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei 

privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 

• OM nr.4337 din 06.07.2017 privind echivalarea si acordarea unui număr de credite profesionale 

transferabile 

• OM nr 3149 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile .pdf 

• Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 

• Ordonanţa Guvernului nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor; 

 

 

Director,                  Responsabil comisie,  

Prof. drd. PROCOPIU Bianca Cristina      prof. DINU Mihaela 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/resurse%20umane/OM%204337%20din%2006.07.2017.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/resurse%20umane/OM%204337%20din%2006.07.2017.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2017/resurse%20umane/OM%20nr%203149%20privind%20echivalarea%20unui%20numar%20de%20credite%20profesionale%20transferabile%20.pdf


ANEXA 9.1 
 

AASSOOCCIIAAŢŢIIAA  TTIINNEERRIILLOORR  DDIINN  AARRMMAANNDD  CCĂĂLLIINNEESSCCUU  ––  AA..TT..AA..CC..  
 

 A fost înfiinţată prin Actul Constitutiv din data de 8 aprilie 2005. 

 

Scopul asociaţiei: 

• stimularea activităţii extracurriculare a elevilor, profesorilor şi părinţilor de la Grup Şcolar 

„Armand Călinescu”, reunind prin adeziune benevolă elevi din cadrul liceului cu preocupări 

în ceea ce priveşte acţiunile educative, cultural-artistice, ştiinţifice, moral-civice, turistice, 

sportive, economice. 

 

Obiective: 

• să promoveze şi să sprijine activităţile extraşcolare; 

• să organizeze manifestări educative (cursuri, programe de pregătire pentru membrii 

organizaţiei şi terţe persoane, concursuri, dezbateri, cercuri ştiinţifice, excursuri şi drumeţii, 

activităţi cultural artistice şi sportive); 

• organizarea de simpozioane, conferinţe, dezbateri, expoziţii de fotografie, grafică, desene în 

colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate şi producerea de articole specifice 

acestor manifestaţii (insigne, programe, afişe etc.); 

• participarea la târguri şi expoziţii ale organizaţiilor neguvernamentale; 

• organizarea unor tabere; 

• stimularea şi sprijinirea activităţii publicistice  a elevilor prin editarea de pliante, postere, cărţi 

poştale, calendare, ghiduri şi revistelor şcolare pentru valorificarea activităţilor elevilor din 

liceu; 

• stimularea activităţilor de cercetare şi creaţie a elevilor; 

• stimularea participării la concursurile şi întrecerile educative din judeţ sau la nivel naţional; 

• sprijinirea proiectelor ce urmăresc colaborări cu alte asociaţii de tineri din ţară sau străinătate; 

• realizarea de materiale educaţionale;  

• sprijinirea elevilor cu nevoi sociale; 

• premierea elevilor merituoşi care s-au distins în  concursurile şcolare precum şi a celor cu 

rezultate de excepţie la învăţătură şi purtare; 

• amenajarea unor spaţii proprii pentru desfăşurarea activităţilor şi achiziţionarea şi 

valorificarea unor bunuri mobile şi imobile în scopul realizării obiectivelor asociaţiei; 

• colaborarea cu mass-media locală, naţională şi internaţională pentru emisiuni şi articole; 

• sprijinirea oricărei alte activităţi care vine în ajutorul sau completarea procesului de 

învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 9.2 
 

AASSOOCCIIAAŢŢIIAA  DDEE  PPĂĂRRIINNŢŢII 

 

Asociaţia de Părinţi "Armand Călinescu" s-a constituit sub forma unei persoane juridice 

române de drept, fără scop lucrativ şi apolitică, în anul 2014, funcţionarea ei fiind reglementată de 

Ordonanţa nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu 

prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului. Are CIF 34055914. 

A fost înfiinţată la iniţiativa părinţilor pentru a veni în sprijinul elevilor. 

 

Scopul asociaţiei: 

 

• susţinerea, modernizarea, creşterea eficienţei şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a 

învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii 

româneşti, în interesul elevilor; 

• susţinerea şi promovarea intereselor elevilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile cu 

profesorii şi conducerea colegiului/liceului, inspectoratele şcolare, administraţiile centrale şi 

locale, sindicatele din învăţământ, federaţii ale părinţilor, alte organizaţii naţionale şi 

internaţionale, persoane de drept public sau privat, şi societatea civilă; 

• dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a Colegiului Tehnic "Armand 

Călinescu", Piteşti 

• creşterea gradului de autonomie a colegiului 

 



ANEXA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTAREA  

  COLEGIULUI TEHNIC 

 „ARMAND CĂLINESCU”- PITEŞTI 

 

 
 

 

 

 



Istoricul Colegiului Tehnic  
„Armand Călinescu” 

 
1879  

În sesiunea Consiliului Judeţean din 9 noiembrie 1879, s-a votat suma de 30000 lei 
în scopul organizării unei şcoli de meserii „care de mult se făcea simţită”. 

1882 
În anul 1882 ia fiinţă prima şcoală de meserii din judeţul Argeş. 
 

 
 
“La şcoala profesională de ucenici a Ministerului Industriei Uşoare, o altă surpriză: 

practica în uzină organizată în două schimburi, elevii intră şi ies din schimb odată cu muncitorii. 

«Pentru acomodarea mai uşoară, mai rapidă, pentru încadrarea în ritmul şcolii de producţie», ne 

spune directorul şcolii, Filip Stănescu. Şcoala M.I.U. are orgoliul celei mai vechi instituţii de 

învăţământ profesional din judeţ, clădită pe locul unde a fiinţat «Şcoala de Messerii» care dădea 

prima promoţie de absolvenţi în 1882”      Delia Ştefan, 

 Revista “Flacăra”, iulie 1973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armand Călinescu  
22 mai 1893-21 septembrie 1939 

 
Pentru construcţia localului şcolii, Prefectura judeţului Argeş, prin 

prefectul de atunci, viitorul prim-ministru, Armand Călinescu, împreună 
cu primăria Piteştiului donează terenurile necesare construirii acesteia. 

 



1902 
La data de 1 octombrie 1902, şcoala a fost trecută în bugetul Ministerului Instrucţiunii 
Publice, prin decizia ministrului Spiru Haret. Este o şcoală de meserii, cu un 
învăţământ organizat şi cu o durată a studiilor de patru ani, iar din anul 1926 de cinci 
ani. 

1936 
Începând cu anul şcolar 1936-1937, şcoala se transformă în liceu industrial (cursul 
inferior de patru ani, iar cursul superior tot de patru ani). 

1948 
Odată cu reforma învăţământului din anul 1948 se lichidează forma de învăţământ 
liceal – industrial, şcoala transformându-se în Şcoală Medie Tehnică Profesională, 
aparţinând Ministerului Învăţământului Public, cu acelaşi profil în mare, dar cu unele 
modificări de conţinut şi cu o durată de opt ani. 

1962 
În anul şcolar 1962-1963, după multe tratative între Ministerul Industriei Uşoare şi 
organele locale, având în vedere ponderea unităţilor de industrie uşoară de pe raza 
municipiului Piteşti şi a judeţului Argeş, şcoala este preluată de Ministerul Industriei 
Uşoare, sub titulatura de Grup Şcolar Textile-Confecţii, apoi ca Liceul Industrial 
„Textila”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 
Între anii 1990-1997 Grupul Şcolar de Industrie Uşoară a funcţionat cu următoarele 
forme de învăţământ: 

 liceu; 

 şcoală profesională; 

 şcoală de maiştri; 

 şcoală postliceală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localul şcolii-realizat în întregime 
(căminul, în perioada 1.07.1958-

31.08.1960; supraetajarea în 
perioada 1.04.1971-30.11.1972) 

 

Personalul şcolii în anul noii reforme 
a învăţământului românesc – 1990. 

Director – prof. Constantin 
Stănescu, Director adj. Cârlomanu 

Măndiţa 



1997 
În şedinţa Consiliului profesoral din data de 20.12.1996, a fost propusă schimbarea denumirii 

unităţii şcolare în Grupul Şcolar de Industrie Uşoară „Armand Călinescu”, aprobată cu 

Ordinul ministrului învăţământului nr 4106 din 16.06.1997.  

1998 
Începând cu anul şcolar 1998-1999, pentru a veni în întâmpinarea unui segment larg de 

populaţie şcolară reprezentat de copii fără supravegherea atât de necesară din partea 

părinţilor, din cauza programului încărcat de la serviciu, şcoala noastră a propus înfiinţarea 

unei clase  a V-a cu program de supraveghere după terminarea orelor de curs. Sub atenta 

supraveghere a cadrelor didactice, elevii efectuează lecţiile, până la orele 17:00, îmbinându-le 

cu activităţi recreative.  

2007 

Grupul Şcolar de Industrie Uşoară funcţionează cu următoarele forme de învăţământ: 

liceu 

o filieră teoretică – profil matematică-informatică 

o filieră tehnologică – profil tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

mediului; 

 şi şcoală profesională; 

2009 

Începând cu 1 septembrie 2009, denumirea şcolii a fost schimbată în Colegiul Tehnic 

„Armand Călinescu”, conform adresei MECI nr. 4175 din 10.06.2009, cu aprobarea Ordinului 

ministrului învăţământului nr. 4191. 

2014-până în prezent 

Formele de învățământ sunt: 

LICEU ZI: 

 Profilul Servicii: 

o Domeniulde bază: Comerț 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician în activități de comerț 

 Profilul Servicii: 

o Domeniulde bază: Turism și alimentație 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician în gastronomie 

 Profilul Servicii: 

o Domeniul de bază: Turism și alimentație 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician în turism 

 Profilul Resurse naturale și protecția mediului 

o Domeniul de bază: Protecția mediului 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician ecolog și protecția mediului 

 Profilul Tehnic 

o Domeniul de bază: Electronică automatizări 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician operator tehnică de calcul 

 Profilul Tehnic 

o Domeniul de bază: Industrie textilă și pielărie 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician designer vestimentar 



LICEU SERAL: 

 Profilul Tehnic 

o Domeniulde bază: Mecanică 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician proiectant CAD 

 Profilul Servicii: 

o Domeniulde bază: Comerț 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician în activități de comerț 

 Profilul Tehnic 

o Domeniul de bază: Electronică automatizări 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician operator tehnică de calcul 

 Profilul Tehnic 

o Domeniul de bază: Industrie textilă și pielărie 

o Calificarea profesională: 

   Tehnician designer vestimentar 

Nivel 5 (Școală Postliceală): 

o Filiera: Tehnologică 

o Profilul: Turism și alimentație 

o Calificarea profesională: 

   Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii 

GIMNAZIU (învățământ secundar inferior): 

- A doua șansă 

 

SCURTĂ PREZENTARE A ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic „ARMAND CĂLINESCU” este situat în centrul Municipiului Piteşti, pe Bulevardul 

I.C. Brătianu, nr.44. 

 

                         
Şcoala funcţionează în 3 corpuri de clădire:  

 corpul A, prevăzut cu 13 săli de clasă, laborator de  chimie, laborator de biologie, laborator 

de fizică, bibliotecă; 

 corpul B, prevăzut cu 2 laboratoare de informatică, 2 laboratoare tehnologice, 1 laborator de 

comerț, 1 laborator turism și alimentație publică, 1 sală de clasă; 

 corpul C, prevăzut cu 2 săli de clasă, 3 ateliere de confecţii îmbrăcăminte, sală de sport, sală 

de festivităţi, Centru de documentare şi informare. 

 

La începutul anului şcolar 2020/2021, sunt înscrişi 1010 elevi repartizaţi în 40 de clase: 

- 11 clase Ciclul inferior al liceului, zi; 
- 14 clase Ciclul superior al liceului, zi, din care: 

 12 cu profil Servicii, din care: 



 8 au calificarea „Tehnician în activităţi de comerţ”; 

 3 au calificarea „Tehnician în gastronomie”; 

 1 are calificarea „Tehnician în turism” 

 9 cu profil Tehnic, din care: 

 6 au calificarea ”Tehnician operator tehnică de calcul”; 

 3 are calificarea ”Tehnician designer vestimentar”. 

 4 cu profil Resurse naturale şi protecţia mediului, calificarea profesională 

”Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”. 

- 4 clase de ”A doua șansă” 

- 6 clasă de seral, tehnic 

- 2 clasă postliceală 

- 3 clase învățământ profesional 

Elevii sunt pregătiţi de 65 cadre didactice. 

 

DATE DE CONTACT  
Telefon şcoală: 0348401382 

   Fax şcoală: 0348401382 

liceul_armand@yahoo.com 
https://sites.google.com/site/colegiularmand/home 

 

 

Analiza SWOT a stării educaţiei din şcoală 

 

Puncte tari (Stringths) Puncte slabe (Weaknesses) 

 Personal didactic competent, calificat  

 Rezultate bune la examenele de bacalaureat 

şi certificare nivel 4 

 Managementul eficient al unităţii de 

învăţământ  

 Participarea cadrelor didactice la programe 

de formare continuă 

 Oferta educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii 

 Existența Centrului de Documentare şi 

Informare 

 Colaborarea eficientă şi promptă  cu 

instituţiile partenere 

 Preocuparea constantă pentru promovarea 

imaginii şcolii 

 Selectarea şcolii pentru participarea în 

cadrul proiectului ROSE 

 Existenţa manualelor gratuite la clasele a 

XI-a şi a XII-a  

 Absenteism ridicat şi existenţa de cazuri de 

abandon şcolar 

 Dificultatea de a realiza programe susţinute 

pentru pregătirea suplimentară a elevilor 

din cauza orarului deja încărcat al acestora, 

a navetei elevilor şi a lipsei spaţiului 

 Populaţia şcolară provenită din familii cu 

venituri mici 

 Dificultăţi în mobilizarea de resurse 

extrabugetare; agenţi economici slab 

motivaţi pentru susţinerea segmentului 

corespunzător de formare 

 Implicarea scăzută a părinţilor în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 

şcolii 

mailto:liceul_armand@yahoo.com
https://sites.google.com/site/colegiularmand/home


Oportunităţi (Opportunities) Ameninţări (Threats) 

 Dezvoltarea structurilor instituţionale 

pentru monitorizarea calităţii educaţiei 

 Elaborarea standardelor necesare pentru 

sistemul de asigurare a calităţii, în funcţie 

de nivelul de învăţământ 

 Strategia M.E.N. privind îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei sistemului de educaţie 

şi formare profesională, deschiderea lui 

către societate 

 Creşterea ofertei de proiecte şi programe 

educaţionale 

 Scăderea populaţiei şcolare în următorii ani 

datorită scăderii ratei natalităţii 

 Scăderea ponderii unor domenii de 

activitate în zonă (domeniul textile-pielărie, 

mecanic) 

 Abandon şcolar provocat de plecarea 

părinţilor la muncă în străinătate; 

 Delincvenţa juvenilă 

  

 

 



Nr. inreg. 949/06.07.2019 

ANEXA 11 

Raport privind activitatea 

Coordonatorului de proiecte şi programe educative 

-Anul şcolar 2019-2020- 

-Comisia de Activitaţi Extrașcolare; 

-Consiliul Elevilor; 

-Comisia Diriginţilor; 

În anul şcolar 2019-2020, coordonatorul de proiecte şi programe educative al Colegiului Tehnic “Armand 

Călinescu” şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale 

şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, 

motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie, 

poliţie, bibliotecă, societăţi economice etc.). 

Au fost realizate documentele – Planul managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, 

Analiza S.W.O.T., Planul operaţional, Procedura operaţională privind activitatea profesorului coordonator 

pentru proiecte şi programe educative, Pocedura operaţională privind activităţile extraşcolare, Procedura 

operaţională privind săptămâna “Şcoala altfel”, Lista activităţilor privind consilierea educativă, 

Planificarea activităţilor extraşcolare pe sem I şi II, Planificarea activităţilor din cadrul Programului 

„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, Planificarea activităților cu ocazia Săptămânii 

Educației Globale, Zilei Educației, Zilei Învățătorului. 

Au fost propuse şi vizate spre atingere urmatoarele obiective majore: 

1. formarea personalităţii elevilor, prin însuşirea valorilor culturale naţionale şi universale; 

2. educarea în spiritul respectării demnităţii şi toleranţei umane, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului; 

3. cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umana şi faţă de valorile civice si morale; 

4. formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea 

de cunoştinte umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

5. dezvoltarea fizică armonioasă, prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului. 

Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea şi 

desfaşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, de 

interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesională ale elevilor 

noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al şcolii româneşti contemporane, în 

vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate „măsurabilă” – 

transformarea „educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară 

activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene. 

Activităţile educative desfăşurate pentru fiecare comisie aflată în subordine au fost diverse şi au vizat 

procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera educaţiei pentru 

sănătate, educaţiei religioase, educaţiei pentru dezvoltare personală, educaţiei pentru receptarea valorilor 

culturale, educaţiei estetice, educaţiei pentru valorile democraţiei, educaţiei civice, educaţiei pentru 

drepturile copilului, educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev), educaţiei ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu: 

-  Instituții de învățământ: Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”, Școala Gimnazială ”Nicolae 

Iorga”, Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Școala Gimnazială ”Al. Davila”, Școala Gimnazială ”Tudor 

Vladimirescu”, Colegiul Tehnic “C.D. Neniţescu”, Liceul Tehnologic “Astra”, Liceul Tehnologic 

“Dacia”, Colegiul Naţional I.C. Brătianu, C N “Zinca Golescu”, Colegiul Naţional Liceal “Al. 

Odobescu”, Liceul Tehnologic “C. Brâncuși” , Colegiul Tehnic “Dima” Piteşti, Liceul de Artă “Dinu 

Lipatti”, Liceul cu Program Sportiv, Palatul Copiilor, Școala Gimnazială ”N. Simonide” ș.a. 

- Instituții de învațământ superior: Universitatea din Piteşti , Universitatea Constantin Brâncoveanu  

Piteşti,  Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara. 

-  Instituții de cultură- Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu,  Centrul Cultural Piteşti, Muzeul 

Judeţean, Teatrul „Al. Davilla” Piteşti 



- Alte instituții: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, S.C. Apă-Canal 2000 S.A., 

Piteşti, Administraţia Naţională Apele Române-  Administraţia Bazinala de Apa Arges- Vedea, S.C. 

TechTeam, Piteşti, S.C. Brodconf SRL, Pepco Retail, SC Kaufland Romania, Shiva Best Club, Hotel 

Argeșul, S.C. HR EDEN 2007 SRL, SC ALEX L ROYAL HOTEL, SC VELMAR DREAMS, SC 

Auchan – Hypermarket Romania S.A., S.C. IMSAT S.A. Argeş, S.C. General Prest S.A., Agenția pentru 

Protecția Mediului. 

- alte organisme şi organizaţii non-guvernamentale: Asociaţia „Caritas” Bucureşti, Asociaţia 

Junimea- Piteşti, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Asociatia Școala de Valori – Proiectul Grow, 

Asociaţia „Pro Memoria” Piteşti. 

- AJOFM, Prefectura, Consiliul Local, Poliţia de Proximitate, MApN, Agenţia Naţională Antidrog, 

Direcţia Generală Anticorupţie, Jandarmeria Română, Poliţia Locală care au diversificat oferta de 

activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite elevilor. 

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE s-au derulat după cum urmează: 

SEPTEMBRIE: 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea 

activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 
Locul desfăşurării Responsabili 

1 Sună clopoţelul! 

Festivitatea de 

deschidere a noului 

an şcolar 

09 sept. 2019 Curtea liceului 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

2 

16 septembrie – Ziua 

Europeană de Prim 

Ajutor 

Şi eu pot salva o 

viaţă! 

Discuţii 

Dezbateri 

Prezentări Power 

Point 

Chestionare 

13 sept. 2019 

Sălile de clasă 

Amfiteatru. 

C.D.I. 

Prof. biologie 

Prof. diriginţi 

3 

21 septembrie – Ziua 

Internaţională a Păcii 

Dă o şansă păcii! 

Prezentări Power 

Point 

Dezbateri 

Jocuri de rol 

Chestionare 

20 sept. 2019 

Sălile de clasă 

Amfiteatru 

C.D.I. 

Prof. diriginţi 

Consilier educativ 

4 

26 septembrie – Ziua 

Europeană a 

Limbilor 

Diversitate 

lingvistică în context 

european 

Prezentări Power 

Point 

Dezbatere: De ce 

este important să 

cunoaştem cel puţin 

o limbă străină de 

circulaţie 

internaţională? 

26 sept. 2019 

Sălile de clasă 

Amfiteatru 

Cabinet lb. moderne 

Coţofană Maria 

Cenţiu Elena 

Predan Carmen 

Mira Magdalena 

Ghiţă L. 

OCTOMBRIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea 

activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 
Locul desfăşurării Responsabili 

5 

1 octombrie – Ziua 

Internaţională a 

Persoanelor în Vârstă 

Părinţii de azi, 

bunicii de mâine 

Discuţii 

Prezentări Power 

Point 

Vizite la case de 

bătrâni 

1 oct. 2019 
Sălile de clasă 

Case de bătrâni 
Gugiu Cornel 

6 
Ziua Mondială a 

Animalelor 

Dezbateri 

Prezentări Power 

Point 

4 oct. 2019 C.D.I. Tudor Fănuţa 

7 

5 octombrie – Ziua 

Internaţională a 

Educaţiei 

Activităţi dedicate 

Centenarului Marii 

Uniri 

Vizionare filme 

4 oct. 2019 
Sălile de clasă 

C.D.I. 

Toate cadrele 

didactice 



Prezentări Power 

Point (istoric, 

importanţa 

evenimentului) 

Dezbateri, eseuri, 

concursuri tematice 

8 

9 octombrie – Ziua 

Naţională de 

Comemorare a 

Victimelor 

Holocaustului 

Spune NU 

discriminării! 

Vizionare film 

Expoziţie fotografii 

Prezentări Power 

Point 

Discuţii 

Referate 

9 oct. 2019 
Sălile de clasă 

C.D.I. 
Gugiu Cornel 

9 

16 octombrie – Ziua 

Mondială a 

Alimentaţiei 

Copiii şi alimentaţia 

sănătoasă 

Prezentări Power 

Point 

Discuţii 

Desene 

Chestionare 

Întâlnire cu cadre 

medicale 

16 oct. 2019 
Sălile de clasă 

C.D.I. 

Prof. diriginți 

 

Cadre medicale 

10 

18 octombrie – Ziua 

Europeană de Luptă 

împotriva Traficului 

de Fiinţe Umane 

Cum să nu devii o 

victimă a traficului 

de persoane? 

Discuţii 

Desene 

Concurs de 

sloganuri 

Vizionare film 

18 oct. 2019 

Sălile de clasă 

 

C.D.I. 

Prof. diriginți 

Reprez. Poliţie 

11 
25 octombrie -Ziua 

Armatei 

Prezentări referate 

şi PPT tematice 

Poezii patriotice, 

dezbatere 

25 oct. 2019 C.D.I. Gugiu Cornel 

12 

31 octombrie – Ziua 

Internaţională a Mării 

Negre 

Marea Neagră – pod 

între civilizaţii 

Prezentări Power 

Point 

Concurs de cultură 

generală 

Expoziţie fotografii 

Referate 

Desene 

31 oct. 2019 
Sălile de clasă 

C.D.I. 

Duţu Diana 

Tudor Fănuţa 

Dinu Mihaela 

NOIEMBRIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea 

activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 
Locul desfăşurării Responsabili 

13 
“Stop violenţei în 

şcoală!” 

Prezentări Power 

Point 

Vizionare film 

Dezbatere 

1 nov. 2019 C.D.I. 
Prof. diriginți 

Cons. educativ 

14 
“Nouă ne pasă!”-

Simpozion antidrog 

Prezentări Power 

Point 

Vizionare film 

Dezbatere 

Desene 

5 nov. 2020 Laborator biologie 

Tudor Fănuţa 

Dinu Mihaela 

Duţu Diana 

15 

A treia zi de joi din 

luna noiembrie – 

Ziua Naţională fără 

Tutun 

Tutunul poate ucide! 

Prezentări Power 

Point 

Vizionare film 

Dezbatere 

Desene 

15 nov. 2019 
Sălile de clasă 

C.D.I. 

Prof. diriginţi 

Cadre 

medicale 

16 Balul Bobocilor Program artistic 21 nov. 2019 
Restaurant “Cornul 

Vânătorului” Piteşti 

Director 

Director adj. 

Duţu Diana 



Vlădău Paul 

Popescu 

Augustin 

17 

Săptămâna Educaţiei 

Globale 

”Schimbările 

climatice” 

Prezentări Power 

Point 

Vizionare filme 

Dezbatere 

Desene 

18-24 nov. 

2019 

Sălile de clasă 

C.D.I. 

Consilier 

educativ 

Prof. diriginţi 

Catedra de 

Protecția 

Mediului 

18 

20 noiembrie – Ziua 

Universală a 

Drepturilor Copilului 

Tu îţi cunoşti 

drepturile? 

Prezentări Power 

Point 

Dezbateri 

Desene 

Panouri tematice 

Jocuri 

20 nov. 2019 
C.D.I. 

Sălile de clasă 
Prof. diriginți 

19 

“Prietenii noştri, 

personajele cărţilor” 

My favourite 

character 

Vizionare filme 

documentare 

Eseuri 

22 nov. 2019 C.D.I. 
Predan Carmen 

Cenţiu Elena 

20 

1 decembrie – Ziua 

Naţională a României 

Unire-n cuget şi-n 

simţiri 

Prezentări Power 

Point 

Expoziţie de 

fotografii 

Desene 

Concursuri 

Panouri tematice 

29 nov. 2019 
Sălile de clasă 

C.D.I. 

Gugiu Cornel 

Prof. diriginți 

DECEMBRIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 
Locul desfăşurării Responsabili 

21 

3 decembrie – Ziua 

Internaţională a 

Persoanelor cu 

Dizabilităţi 

Şi eu sunt om, ca şi 

tine! 

Vizită la Grădiniţa 

specială Trivale 
3 dec. 2019 

Grădiniţa specială 

Trivale 

Antonescu 

Camelia 

22 

5 decembrie – Ziua 

Internaţională a 

Voluntariatului 

Implică-te! Fii 

voluntar! 

Dezbateri 

Desene 

Studii de caz 

Activităţi practice 

5 dec. 2019 

Sala de clasă 

Case de bătrâni 

Cămine de copii 

Cons. ed. 

Prof. diriginți 

23 

9 decembrie – Ziua 

Internaţională contra 

Corupţiei 

Alege să fii cinstit! 

Dezbateri 

Eseuri 

Desene 

Jocuri de rol 

9 dec. 2019 C.D.I. 
Duţu Diana 

Dinu Mihaela 

24 

Proiect 

judeţean“Armonie  şi 

culoare în arta 

designului” 

Concurs 

,,Imaginaţie şi 

creaţie în design” 

13 

dec. 2019 
Cabinet Tehnic 

Impingău Maria 

Cozmulescu 

Iuliana 

25 
Crăciunul – darul 

bucuriei 

Recital de colinde 

Serbări 

Împodobirea 

bradului 

16-20 dec. 

2019 

Curtea liceului 

Săli de clasă 

C.D.I. 

Prof. diriginţi 

Consilier educativ 

CSE 

26 

“Singuri acasă”- 

Activitate de 

consiliere a elevilor cu 

părinţii plecaţi în 

străinătate 

Dezbateri 

Chestionare 
16 dec. 2019 C.D.I. 

Consilier educativ 

Prof. 

psihopedagog 

 



Sem al II-lea: 

IANUARIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 

Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

1 

15 ianuarie – Ziua de naştere a 

marelui poet Mihai Eminescu 

Dor de Eminescu 

Prezentări Power 

Point 

Recital poezii 

Eminescu 

Spectacol – 

concurs 

15 ian. 

2020 

Sălile de clasă 

C.D.I. 
Prof. lb. română 

2 

24 ianuarie – Unirea Principatelor 

Române 

Hai să dăm mână cu mână! 

Prezentări Power 

Point 

Recital poezii 

despre Mica Unire 

Desene 

Panouri tematice 

Referate 

23 ian. 

2020 

Sălile de clasă 

C.D.I. 
Prof. istorie 

3 

30 ianuarie – Ziua Internaţională 

a Nonviolenţei în şcoală 

Spune NU violenţei! 

Dezbateri 

Desene 

Concurs de 

sloganuri 

Panouri tematice 

Jocuri de rol 

30 ian. 

2020 
C.D.I. Prof. diriginți 

FEBRUARIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 

Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

4 14 februarie – Valentine`s Day 

Prezentări Power 

Point 

Discuţii 

Confecţionare 

articole specifice 

Desene 

14 febr. 

2020 

Sălile de 

clasă 

Bibliotecă 

C.D.I. 

Prof. lb. engleză 

5 
20 februarie – Constantin 

Brâncuși, un geniu nemuritor 

Prezentări Power 

Point 

Discuţii 

Desene 

20 febr. 

2020 
C.D.I. 

BadeaMihaela 

Corbu Silvia 

FoarceaRodica 

6 
24 februarie – Dragobetele 

Tradiţii şi obiceiuri la români 

Prezentări Power 

Point 

Discuţii 

Confecţionare 

articole specifice 

Desene 

24 febr. 

2020 
 

BadeaMihaela 

Corbu Silvia 

FoarceaRodica 

 

MARTIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 
Modalităţi de realizare 

Data/ 

Termen 

Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

7 

3 martie – Ziua mondială a 

scriitorilor 

Scriitorul, regele 

cuvintelor 

Prezentări Power Point 

Compuneri – Scriitorul 

meu preferat 

Discuţii 

Jocuri 

Lectură expresivă 

Vizită la bibliotecă 

3 mar. 

2020 

Sălile de clasă 

Bibliotecă 
Prof. lb. română 

8 

8 martie – Ziua 

internaţională a femeii 

 

Confecţionare felicitări 

pentru mame 

 

2-6 mar. 

2020 

Sălile de clasă 

Amfiteatru 
Prof. diriginți 

9 

21 martie – Ziua mondială 

a poeziei 

Poezia – chipul sufletului 

Prezentări Power Point 

Compuneri – Poetul meu 

preferat 

20 mar. 

2020 
online Prof. lb. română 



Discuţii 

Jocuri 

Lectură expresivă 

Vizită virtuală la 

bibliotecă 

10 

22 martie – Ziua mondială 

a apei 

Apa – izvorul vieţii 

Discuţii 

Desene 

20 mar. 

2020 
online 

Prof. biologie, 

PM 

APRILIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 

Locul 

desfăşurării 
Responsabili 

11. 

Programul național 

„Școala altfel- Să ştii 

mai multe, să fii mai 

bun!” 

Activitati diverse 
30 martie – 

03 apr. 2020 

ONLINE- 

Platforma 

Microsoft Teams 

Toate cadrele didactice 

MAI 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea 

activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Data/ 

Termen 

Locul desfăşurării  Responsabili 

12 

9 mai – Ziua Europei 

Şi eu sunt cetăţean 

european! 

Prezentări Power 

Point 

Dezbateri 

Referate  

Concurs 

8 mai 2020 online 

Gugiu Cornel 

Badea Mihaela 

Duțu Diana 

13 

15 mai – Ziua 

mondială a familiei 

Eu şi familia mea 

Prezentări Power 

Point 

Dezbateri 

15 mai 2020 online 

BadeaMihaela 

Corbu Silvia 

Demeter Andreia 

Enache Grațiela 

FoarceaRodica 

14 
18 mai – Ziua 

mondială a muzeelor 

Vizite virtuale la 

muzee 

18-22 mai 

2020 
online Prof. diriginţi 

IUNIE 

Nr. 

crt. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 

Modalităţi de realizare Data/ 

Termen 

Locul 

desfăşurării  

Responsabili 

15 

5 iunie – Ziua internaţională 

a mediului 

Să protejăm mediul 

înconjurător! 

Concurs-obiecte din 

materiale reciclabile 

5 iun. 

2020 
online 

Dinu Mihaela 

Tudor Fănuţa 

Duţu Diana 

Idorași 

Virginia 

De asemenea, în anul școlar 2019-2020 s-au desfăşurat următoarele activități și concursuri: 

- Participare la Conferința desfășurată de Univ. Politehnica din București –„O mie pentru inginerie” 

finanțată prin FSS – MEN, 4.12.2019, elevii claselor a XII-a, însoțiți de cadre didactice 

Catedra de comerț: 

- Participare la Junior Archievement-Diploma de participare la proiectul International al Jaromaniei-

Social Innovation Relay- certificat de coordonare elevi- activitati programul Social Enterprize 360-2019-

2020 

- Certificat de particip-prof. Marinescu Maria, prof. Grosaru Andreea, prof. Antonescu Camelia 

- Participare la Junior Archievement-Diploma de participare la proiectul International al Jaromaniei-

Social Innovation Relay- certificat de coordonare elevi- activitati programul Social Enterprize 360- 

Clasa a XII a: Certificat de participare-Tudoroiu Adriana, Iorga Andreea Alexandra, Tătărascu Rebeca, 

Petre Andreea, Popa Nicoleta, Neacsu Cristina, Amariei Cătălin, Birlan Izabela, Marinescu Elena, Nitu 

Florentina 

Clasa a XI- a - Certificat de participare- Bojoagă Alina, Stefan Izabela, Oprescu Alexandra,  Ileana 

Valentin, Duțu Andreea, Dospina Andreea, Floarea Izabela. 

 



Catedra de ed. fizică: 

D-l prof. Popescu Augustin a pregătit echipele şcolii pentru a participa la Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar, etapa pe municipiu: 

 16.11.2019 Concurs de şah pentru băieţi – locul 4 elevul Ciotârnae Alexandru din clasa a 

IX-a E 

 8.12.2019 Concurs Tenis de masă(fete şi băieţi) – locul 4 eleva Neacşu Cristina din clasa a 

XII-a B 

Sub deviza „Intră în joc - câştigă-ţi sănătatea”, elevii noştri au participat la competiţiile din cadrul „Cupei 

prefectului”, obţinând următoarele rezultate: 

 în 25.10.2019 locul 1handbal fete şi locul II handbal băieţi 

 în 22.11.2019 locul 2 fotbal fete 

 în 29.11.2019 locul 2 handbal fete. 

Catedra tehnică: 

În data de 06.12.2019 la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” s-a desfăşurat etapa județeană a 

Concursului „Imaginaţie şi creaţie în design”, din cadrul proiectului educativ ,,ARMONIE ŞI CULOARE ÎN 

ARTA DESIGNULUI” ETAPA JUDEŢEANĂ, EDIŢIA A II-A, 06 DECEMBRIE 2019, din CAEJ, an școlar 

2019/2020, sem. I, prof. coordonatori – organizatori fiind prof. Maria Impingău, dir. prof. drd. Bianca 

Procopiu dir. adj.prof. Andreea Grosaru și prof. Iuliana Cozmulescu 

 membrii catedrei de textile pielărie, coordonator programe şi proiecte educative prof. 

Diana Duțu, informatician Anda Ilina, bibliotecar Mihaela Badea, secretar Nicolae Bărbuceanu, au 

organizat în data de 06 decembrie 2019, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, etapa județeană a 

Concursului „Imaginaţie şi creaţie în design”, din cadrul proiectului educativ ,,ARMONIE ŞI CULOARE ÎN 

ARTA DESIGNULUI” ETAPA JUDEŢEANĂ, EDIŢIA A II-A, 06 DECEMBRIE 2019, din CAEI, an școlar 2019/2020, 

sem. I, conform deciziei ISJ Argeș nr. 1754 din 03.12.2019. D-nele prof. Gabriela Nedelcu, Fănuța Tudor 

și Iuliana Mania au participat în calitate de membri evaluatori 

Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu : Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, Colegiul 

Economic „Maria Teiuleanu”, Liceul Tehnologic Dacia, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Liceul 

Tehnologic „Astra” Piteşti, Liceul Tehnologic Mărăcineni, C.Ş.E.I. „Sf. Filofteia” Ştefăneşti, Școala 

Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Școala Gimnazială „Mircea Cel Bătrân” Pitești, etc. 

Premii obținute la cele patru secțiuni ale concursului de către elevii coordonați de membrii comisiei 

tehnice și alte cadre didactice ale școlii noastre: 

 Secțiunea I ( creație plastică – Concurs – Design vestimentar „Ținută Etno” ) 

Premiul I: Zamfirescu Geanina Gabriela din clasa a XII-a G, prof. coordonator Gabriela Nedelcu 

Premiul I: Ginerică Denisa din clasa a X-a G, prof. coordonator Gabriela Nedelcu 

Premiul II: Deaconu Elena Cătălina din clasa a XII-a F, prof. coordonator Iuliana Cozmulescu 

 Secțiunea II ( creație decorativă – Concurs – Realizare accesorii ) 

Premiul I: Deaconu Elena Cătălina și Marin Maria Bianca din clasa a XII-a F, prof. coordonatori 

Iuliana Cozmulescu, Virginia Țugulan 

Premiul II: Deaconu Elena Cătălina și Cojocaru Tiberiu Paul din clasa a XII-a F, prof. 

coordonator Iuliana Cozmulescu 

Premiul III: Comănceanu Florentina Luiza din clasa a X-a G, prof. coordonator   Iuliana 

Cozmulescu 

Mențiune eleva: Răbigan Nicoleta Dayana, prof. coordonator Lavinia Ghiță 

 Secțiunea III ( realizare PPT/ film – Concurs –  „Costume populare” ) 

Premiul I : Zamfirescu Geanina, Barbu Mădălina prof. coordonator Maria Impingău 

Premiul III : Dobre Adrian, Luca Bogran”, prof. coordonatori Silvia Corbu și Mihaela Badea 

Mențiune : Oprea Alina, Răbigan Dayana, prof. coordonatori Rodica Foarcea și Mihaela Badea 

            Mențiune: Ghiță Gabriela, Oprea Andreea, prof. coordonatori Rodica Foarcea și Silvia Corbu 

 Secțiunea IV (Realizare ținute vestimentare din materiale ecologice ) 

           Premiul I: Clipici Maria, prof. coordonatori Maria Impingău, Virginia Țugulan 

           Premiul II: Alexe Georgiana Andreea, prof. coordonatori Iuliana Cozmulescu, Virginia Țugulan 

           Premiul III: Deaconu Elena Cătălina, prof. coordonatori Iuliana Cozmulescu, Virginia Țugulan 

În cadrul Concursului Național de Creație ”Junior Designer”-2020, organizat de Facultatea de 

Design Iași, s-au obținut următoarele rezultate, sub coordonarea dnei prof. Nedelcu Gabriela: 

- Premiul III- Ionescu Antonia, X G,  



- Mențiune- Gineriză Denisa, Sincu Maria, Comănceanu Luiza- X G,  

- Mențiune- Iancu Iulia, Răbigan Dayana- - XI G,  

- Mențiune- Zamfirescu Geanina, XII G. 

-  Activitate de voluntariat în cadrul proiectului "Diferiți, dar uniți", ediția a V-a, organizat de 

Clubul Copiilor Tg. Neamț. Elevi din clasele a XI-a F și a XII-a F au participat cu lucrări la 

realizarea expoziției "Un mărțișor în dar"- Profesori coordonatori Maria Impingău și Iuliana 

Cozmulescu 

-  Certificat 2019-2020, JA Romania, pentru programul - Succesul profesional - Educație pentru 

orientare profesională. forma de implementare - dirigenție, prof. Iuliana Cozmulescu 

-  Certificat 2019-2020, JA Romania, pentru programul - Finanțe personale și servicii financiare- 

Educație financiară, forma de implementare CDȘ/Opțional/CDL, prof. Maria Impingău 

- O altă  activitate a fost coordonată de doamna director prof. drd. Procopiu Bianca, de doamna 

prof. Elena Rodica Foarcea şi d-na bibliotecar Mihaela Badea, având ca subiect „Vechiul și 

mereu actualul Caragiale ” şi s-a desfăşurat la C.D.I. - 04.02.2020,  clasa a XIa G. 

Catedra de protecția mediului: 

- Organizare activitate ,,Testare a calității apei,, din Lacul Strand și Râul Argeș, dedicată ,,Zilei  

Internaționale de Monitorizare a Apei (ZIMA), activitate organizată în parteneriat cu Apă Canal 

2000 S.A., 17.10.2019; 

- Organizare activitate ,,Crăciunul într-o cutie de pantofi,, prin care un număr de 9 elevi, din liceul 

nostru cu situații materiale mai speciale, au primit cadouri în ajun de Crăciun, 20.12.2019; 

Catedra de electronică: 

Activități on-line „Școala altfel’’- prof. Petrescu Narcisa: 

Activități educative: 

 -Vizualizarea unor filme documentare „Incursiune în lumea electronicii” 

- „Impactul undelor electromagnetice artificiale ale telefoanelor mobile asupra corpului uman” 

- Concurs on-line „Cine știe câștigă în domeniul electronicii 

- Activitate de educație culturală: Filme tematice „Clasici universali din literatura română’’ 

- Vizitarea unor muzee virtuale 

- Activități de educație și orientare profesională on-line 

- Ziua porților deschise la Universitate Politehnica Bucureți și Universitatea Pitești Facultatea de 

Electronică/Automatică/Calculatoare 

Participare la concursuri: 

,,Concursul de cultură tehnică în domeniul studiului tehnicilor de automatizare Robotech’’ ,organizat de 

Liceul  ,,Ștefan Procopiu’’ Vaslui cu tema ,,Implementarea protocolului LORA WAN în rețele de senzori 

wireless, unde au obținut premiul III  elevii Cordea C Ioana Thea și Dascălu  Ș Marian Ștefănel-clasa a 

XII a E, prof. coordonator Narcisa Petrescu. 

Catedra de lb. romană- prof. Claudia Mălușanu: 

-Să lecturăm impreună 

-In vizită virtuală la muzee 

-Elevul în zodia Coronavirusului (dezbatere) 

-Tradiții de Paște (realizarea de materiale Powerpoint) 

-La cinema...acasa (vizionarea de filme ecranizate dupa opere literare) 

- Prof. Lalu Silvia: 

- MASURI DE PREVENIRE A CONTAMINARII CU COVID19 , clasa ADS II, 23 aprilie 2020 

- FUMATUL DAUNEAZA GRAV SANATATII, clasa ADS II, 4 mai 2020 

În cadrul PROIECTULUI EUROSCOLA: 

Parteneriatele încheiate (în cadrul Concursului Naţional Euroscola, ediţia a XII-a, 2019-2020-

iniţiatori parteneriate: Cenţiu Elena, Demeter Andreia): 

- Protocol de colaborare cu AJOFM Argeş, nr. 2435/18.07.2019; 

- Protocol de colaborare cu ISJ Argeş, nr. 2675/29.08.2019; 

- Proiect de parteneriat cu Muzeul Judeţean Argeş, nr. 2772/05.09.2019; 



- Acord de parteneriat cu Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Piteşti, nr. 

2855/13.09.2019; 

- Proiect de parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Argeş, nr. 2934/13.09.2019; 

- Acord de parteneriat cu Europe Direct Argeş din cadrul Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu” 

Argeş, nr. 2935/13.09.2019; 

- Protocol de parteneriat cu Universitatea din Piteşti,  nr. 3249/02.10.2019; 

- Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.1 Budeasa, nr. 3309/08.10.2019. 

Activități desfășurate: 

În cadrul PROIECTULUI ROSE s-au desfășurat numeroase activități online, din care exemplificăm: 

- Stabilirea priorităților și nevoilor elevilor- Analiza de nevoi 

- Vreau să știu cum îmi aleg cariera 

- Work-shopuri pentru elevi: CE AM ÎNVĂȚAT din această perioadă de criză?, Ateliere de 

fotografie 

- Autocunoașterea și dezvoltarea personală: Autocunoaștere- calități și valori personale, ”Exerciții 

de auto-cunoaștere și dezvoltare personală”, Explorarea fenomenului de bullying în mediile 

educaționale, Respectul de sine și asumarea responsabilității etc. 

- Consiliere cu tema: Punți între generații 

- Mese rotunde 

- Organizarea de expoziții, concursuri, simpozioane: „Expoziția de carte și expoziția de artă în 

viața elevilor”, Expoziția de fotografii cu titlul „Nature in the Making”, „Expoziția de pictură - 

Ștefan Luchian ”etc. 

Nr. 

crt. 

Data/Ziua 

Interval orar 

Denumirea 

activităţii 

Tipul 

activităţii* 

Forma de 

organizare** 

Clasa/Clas

ele 

Responsabili Cadre didactice 

implicate 

Loc de desfăşurare Parteneri 

1 

9-11.09.2019/ 

luni-miercuri/ 
10:00-18:00 

Start campanie 

pro educaţie în 

rândul elevilor 

şi al părinţilor 

Campanie pro 

educaţie 

Lectorate, 
prezentări 

activităţi de 

campanie 

Clasele a 

IX-a 

Cenţiu Elena 

 
Demeter Andreia 

Diriginţii 

claselor 
a IX-a 

Sălile de clasă, 
amfiteatru 

C.T. Armand 

Călinescu 

 

2 
14.09.2019/ 

sâmbătă/ 

10:00-16:00 

Reuniunea 

fiilor, fiicelor şi 

cetăţenilor de 

onoare ai 

Argeşului şi 

Muscelului, 

ediţia a XIII-a 

Campanie pro 

educaţie 

Activităţi de 

voluntariat 

Clasele X-

XII 

Cenţiu Elena 
 

Demeter Andreia 

Cenţiu Elena 
 

Demeter Andreia 

Muzeul Viticulturii şi 

Pomiculturii Goleşti 

Centrul Cultural 

Judeţean Argeş 

3 
26.09.2019/ joi/ 

10:00-16:00 
Ziua Europeană 

a Limbilor 

Activitate 
interactivă - 

joc de cuvinte 

Workgroups 
Clasele IX-

XI 
Coţofană Maria 

Centiu Elena 

Predan Mitruş 
Carmen 

Mira Magda 

CDI 
C.T. Armand 

Călinescu 

 

4 

27-29.09.2019/ 

vineri-duminică/ 

9:00-20:00 

Simpozion 

Internaţional 

despre 

“Experimentul 

Piteşti – 

Reeducarea 

prin tortură” 

Simpozion , 

campanie pro 

educaţie 

Activităţi de 
voluntariat 

Clasele X-
XI 

Cenţiu Elena 

 

Demeter Andreia 

Foarcea Rodica 

Predan Mitruş 

Carmen 

Filarmonica Piteşti 

Muzeul Judeţean 

Argeş 

Muzeul Judeţean 
Argeş 

5 

18.09.2019/ 

miercuri/ 

12:00-14:00 

Simpozionul 

“Educaţia 

schimbă vieţi” 

Simpozion , 

campanie pro 

educaţie 

Discurs-

personalităţi 

ale judeţului 

Clasele X-
XI 

Cenţiu Elena 

 

Demeter Andreia 

Foarcea Rodica 
Badea Mihaela 

Muzeul Judeţean 
Argeş 

Muzeul Judeţean 
Argeş 

6 
20-21.09.2019/ 
vineri-sâmbătă/ 

10:00-18:00 

Romanian 

Science Festival 

Festival de 

ştiinţă 

Workshopuri, 

expoziţie 

Clasele a 

X-a 

Cenţiu Elena 
 

Demeter Andreia 

Cenţiu Elena 
 

Demeter Andreia 

C.N. Ion C. Brătianu, 

C.N. Zinca Golescu 

Societatea 

Ştiinţifică Brătianu 

7 

30.09. 2019/ 

luni/ 
12:00-14:00 

Portret de 

şcoală 

Expoziţie de 

fotografii 
vernisaj 

Clasele X-

XII 

Cenţiu Elena 

Demeter Andreia 

Măluşanu 

Claudia 
Mira Magda 

Biblioteca Judeţeană 

“Dinicu Golescu” 

Europe Direct 

Argeş 

8 

07.10. 2019/ 

luni/ 

16:00-20:00 

Ziua Mondială 

a Educaţiei, 

ediţia a III-a 

Campanie pro 
educaţie 

Spectacol 
maraton 

Clasele IX-
X 

Grosaru Andreea 
Duţu Diana 

Cenţiu Elena 

Coţofană Maria 
Dinu Mihaela 

Tudor Fănuţa, 

Centrul 

Multifuncţional Piteşti 

(Filarmonica Piteşti) 

C.C.D. Argeş 

9 

09.10. 2019/ 

miercuri/ 

10:00-16:00 

“În umbra unui 

dascăl” 
Vizită 

Activitate de 

shadowing 

Clasele X-

XI 

Cenţiu Elena 

Demeter Andreia 

Cenţiu Elena 

Demeter Andreia 

Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Budeasa 

Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Budeasa 

10 
31.10.2019/ joi/ 

12:00-16:00 
Halloween 

Activitate 

interactivă- 

quiz 

Lucru in 
echipă 

Clasele IX-
XI 

Cenţiu Elena 

Predan Mitruş 

Carmen 

Cenţiu Elena 

Predan Mitruş 

Carmen 

CDI 

C.T. Armand 

Călinescu 

 

11 

17.12.2019/ 

marţi/ 

13:00-14:00 

“Crăciunul la 

popoarele 

lumii” 

Activitate 

interactivă- 

quiz 

Lucru in 
echipă 

Clasele IX-
X 

Coţofană Maria 

Cenţiu Elena 

Predan Mitruş 

Carmen 

CDI 

C.T. Armand 

Călinescu 

 



În cadrul Consiliului Elevilor, s-au desfăşurat dezbateri, mese rotunde, activități cu scop informativ, 

vizând formarea personalitatii elevilor pe multiple planuri. 

Consiliul Școlar al Elevilor a fost constituit prin votul liber exprimat al elevilor Colegiului Tehnic 

„Armand Călinescu” Pitești, pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin 

OMECTS nr. 4247 din 26.06.2010. 

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, CȘE a fost constituit din: 

Președinte:       DOSPINA ANDREEA , cls. a XI-a A 

Vicepreședinți: ILIE ANDREI, cls. a X-a C 

                         AMURĂRIȚEI ROXANA, cls. a XI-a G 

                         MĂRUȘ REBECA, cls. a X-a B 

Secretari:          DUMITRU ADELINA, cls. a X-a D 

                         STROE ALEXANDRA, cls. a XI-a B 

Responsabil concursuri școlare și extrașcolare: Voicu Florina, cls a X-a A 

Avocatul elevilor: DURNA OZAN , cls. a X-a E 

Șef Comitet mobilizare continuă: GHEORGHE MIHAI, cls. a XI-a E 

Ședințele CȘE s-au desfășurat lunar, majoritatea responsabililor de clasă participând la activitățile 

stabilite. S-au dezbătut mai multe probleme care au vizat preocupările adolescenților; s-au analizat 

propuneri ale elevilor făcute de reprezentanții claselor; s-a solicitat implicarea elevilor în diferite activități 

cu tradiție în liceul nostru; unii membri ai CȘE s-au implicat activ în  organizarea și derularea 

evenimentelor marcante de-a lungul anului școlar. 

Dintre activitățile desfășurate de-a lungul sem.I, anul școlar 2019-2020, amintim: 

- prelucrarea ROI și ROF al Colegiului Tehnic ,,Armand Călinescu” la prima ședința CȘE; 

- prezentarea Ghidului de inițiere pentru membrii Consiliului elevilor; 

- desfășurarea votării la nivelul liceului și alegerea membrilor CȘE; 

- constituirea Biroului Executiv al CȘE; 

- activități dedicate ,,Zilei Internaționale a Reciclării – Deșeuri electrice”; 

- colectare de cadouri pentru elevii cu greutăți materiale din liceul nostru ; 

- activități dedicate lunii decembrie ,,Crăciunul într-o cutie de carton,, în care elevii liceului au 

donat bani și hăinuțe pentru colegii lor cu probleme materiale sau cu probleme de sănătate; 

Făcând o retrospectivă a activității acestui Consiliu al Elevilor, putem vorbi de: 

• puncte tari:  

- activități variate;  

- implicarea activă a elevilor în activitățile propuse; 

- comunicare eficientă între membrii CȘE. 

• puncte slabe:  

- cooperare slabă cu membrii Consiliului Școlar Județean, deoarece convocările au sosit câteodată foarte 

târziu, astfel încât nu ne-am putut încadra în timp pentru a putea  participa la toate ședințele;  

- foarte puține proiecte inițiate de elevi. 

In cadrul COMISIEI DIRIGINŢILOR, s-au sustinut de către profesorii-diriginţi lecţii demonstrative la 

disciplina Consiliere şi Orientare, fiecare diriginte a planificat riguros activităţile extraşcolare desfăşurate 

împreună cu colectivul de elevi - lectoratele/şedinţele cu părinţii, în număr de cel puţin 1 pe lună, în 

cadrul cărora s-au lecturat referate pe diverse teme cu impact educaţional. S-au derulat săptămânal 

activităţi de suport educaţional pentru părinţi, care au urmărit consolidarea parteneriatului şcoală-

familie. 

În semestrul al II-lea, din luna martie, ședințele și activitățile s-au desfășurat online, pe platforma 

Microsoft Teams. 

Activităţile metodice au constat în: prezentarea de referate, aplicarea de chestionare profesorilor-

consilieri, dezbateri, mese rotunde pe teme educaţionale şi activităţi metodice cu scop informativ. 

- Responsabil Comisia diriginţilor- clasele IX-X, prof. Mărtoiu Marieta 

- Responsabil Comisia diriginţilor- Cls. XI-XII, prof. Graţiela Ionescu 

 

Coordonator  proiecte şi programe educative,  

Prof. Diana Duţu 



 
ANEXA 12.1 

 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 
Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt următoarele: 

a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul 

Educaţiei Naționale şi ale deciziilor Inspectorului Școlar Județean; 

b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de 

administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale 

care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ; 

c) aprobă planul de actiune al şcolii elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după 

dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral; 

d) Consiliul de Administraţie reglementează planul financiar al unităţii şcolare; 

e) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul 

Profesoral şi în comisia paritară; 

f) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de 

învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în vederea acordării 

calificativelor anuale; 

g) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din 

raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei membrilor 

Consiliului de Administratie, responsabililor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte 

compartimente funcţionale; 

h) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor; 

i) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ; 

j) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 

sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 

k) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 

l) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi 

cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor 

metodice şi ale compartimentelor funcţionale; 

m) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 

legislaţiei în vigoare; 

n) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct; 

o) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului; 

p) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de 

învăţământ; 

r) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de 

normare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru fiecare categorie de personal; 

s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare; 

t) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi 

promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare. 

Extras din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr.5447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Se încheie prezentul:  

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 
I. Părţile semnatare  

1. Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu” cu sediul în Pitești, b-dul I.C. Brătianu, nr. 44, reprezentată prin director, 

dna prof. drd. Procopiu Bianca Cristina.  

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. _________________________                                                   părinte/tutore/susţinător 

legal al elevului, cu domiciliul în _________________________________________________,  

3. Beneficiarul direct al educaţiei,                                                                                                  elev. 

 II. Scopul contractului  

Scopul contractului este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi 

responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

III. Drepturile părţilor  

Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ. 

 IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *) 

 1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;  

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;  

c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare.  

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în 

vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor şi un comportament responsabil,  

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 

elevului/copilului;  

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora;  

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii.  

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje.  

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ.  

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.  

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:  

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor;  

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi 

copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;  

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).  

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;  

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;  

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  
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g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ.  

3. Elevul are următoarele obligații:  

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele 

prevăzute de programele şcolare;  

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat;  

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;  

d)de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;  

e) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;  

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.;  

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, 

cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);  

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;  

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări;  

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a 

personalului unităţii de învăţământ;  

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;  

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 

personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;  

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia;  

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.  

V. Durata contractului  

Prezentul contract este valabil în anul școlar 2020-2021.  

VI. Alte clauze  

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

și Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr.5447/2020ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare.  

Încheiat azi,14.09.2020, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.  

 

Unitatea şcolară,         Beneficiar indirect**) ,  

 

 

Am luat la cunoştinţă,  

Beneficiar direct, elevul,  

(în vârstă de cel puţin 14 ani)  

 

 

*) Contractul educaţional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia 

consiliului de administraţie.  

**) Părintele/tutorele/reprezentantul legal, pentru elevii din învăţământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial şi 

liceal, respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal. 



 

    
An şcolar 2020-2021 ( propunere) 

 
Profilul Servicii,  

 
Domeniul de bază: Comerţ,  
Calificarea profesională:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului,  

Domeniul pregătirii de bază: Protecţia mediului,  
Calificarea profesională:  

 

 

 

 

Domeniul de bază: Turism și alimentație publică  
Calificarea profesională:  

 

 

Domeniul de bază: Turism  
Calificarea profesională:  

 

 

Profilul Tehnic,  

Domeniul de bază: Electronică automatizări, 
Calificarea profesională:  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 

TEHNICIAN ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ 

 

TEHNICIAN PROIECTANT CAD 

ORGANIZATOR DE CONFERINȚE , 

CONGRESE, TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII 

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE 

CALCUL 





Colegiul Tehnic ,,Armand Călinescu”-Piteşti                                                                AVIZAT, 

                                         DIRECTOR 

                                                                                                                                                                         Prof. drd. Bianca PROCOPIU 

ANEXA 12.4 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE- ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 

Clasa 
Forma de 

şcolarizare 
Profil 

Domeniul de pregătire 

profesională/ 

Calificarea profesională 

Planul-cadru de învăţământ 

aprobat prin Ordinul M.E.N. 

Planurile de învăţământ 

pt.cultura de specialitatea 

probate prin Ordinul M.E.N. 

Curriculum programele şcolarea 

probate prin Ordinul M.E.N. 

IX 

A, B 
Liceul tehnologic Servicii Comerţ 

OMECI 

nr.3411 din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

IX 

C, D 
Liceul tehnologic Servicii Turism şi alimentaţie 

OMECI 

nr.3411 din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

IX 

E 
Liceul tehnologic 

Resurse Naturale şi 

Protecţia Mediului 
Protecţia Mediului 

OMECI 

nr.3411 din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

IX 

F 
Liceul tehnologic Tehnic Electronică Automatizări 

OMECI 

nr.3411 din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

I A Liceul tehnologic Servicii Turism şi alimentaţie 
Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3152 din 24.02.2014 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

X 

A, B 
Liceul tehnologic Servicii Comerţ 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3152 din 24.02.2014 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

Anexa nr 2 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

X 

C 
Liceul tehnologic Servicii Turism şi alimentaţie 

OMECI 

nr. 3081 din 27.01.2010 

OMENCS 

nr.3915din 18.07.2017 

OMENCS 

nr.3915 din 18.07.2017 

X 

D 
Liceul tehnologic 

Resurse Naturale şi 

Protecţia Mediului 
Protecţia Mediului 

Anexa nr 2 la O.M.E.C.T.S 

nr.3081 din 27.01.2010. 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

Anexa nr 2 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

X 

E 
Liceul tehnologic Tehnic Electronică Automatizări 

Anexa nr 2 la O.M.E.C.T.S 

nr.3081 din 27.01.2010 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

Anexa nr 2 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

II 

A 
Liceul tehnologic Servicii Turism şi alimentaţie 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3152 din 24.02.2014 

OMEN 

nr.3915 din 18.05.2017  

Anexele 3 și 4 OMEN 

nr.3915 din 18.05.2017 

II 

B 

 

Liceul tehnologic Servicii Turism şi alimentaţie 
Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3152 din 24.02.2014 

OMEN 

nr.3915 din 18.05.2017  

Anexele 3 și 4 OMEN 

nr.3915 din 18.05.2017 

XI 

A, B 
Liceul tehnologic Servicii 

Tehnician în activităţi de 

comerţ 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XI C 
Liceul 

tehnologic 
Servicii 

Tehnician în  

gastronomie   

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XI D 
Liceul 

tehnologic 

Resurse Naturale şi 

Protecţia Mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii  

mediului 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 



Clasa 
Forma de 

şcolarizare 
Profil 

Domeniul de pregătire 

profesională/ 

Calificarea profesională 

Planul-cadru de învăţământ 

aprobat prin Ordinul M.E.N. 

Planurile de învăţământ 

pt.cultura de specialitatea 

probate prin Ordinul M.E.N. 

Curriculum programele şcolarea 

probate prin Ordinul M.E.N. 

XI 

F,E 

Liceul 

tehnologic 
Tehnic 

Tehnician operator tehnică 

de calcul 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XI 

G 

Liceul 

tehnologic 
Tehnic 

Tehnician designer  

vestimentar 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XII 

A,B 
Liceul tehnologic Servicii 

Tehnician în activităţi de 

comerţ 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XII C Liceul tehnologic 
Resurse Naturale şi 

Protecţia Mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii 

 mediului 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XII D,E Liceul tehnologic Tehnic 
Tehnician operator tehnică 

de calcul 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XII 

F, G 
Liceul tehnologic Tehnic 

Tehnician designer 

vestimentar 

Anexa nr 4 la O.M.E.C.I 

nr.3412 din 16.03.2009 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

IX 

seral 
Liceul tehnologic Tehnic Electronică Automatizări 

Anexa  la OMECI 

nr.3411 din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

X 

seral 
Liceul tehnologic Tehnic Industrie Textilă şi Pielărie 

Anexa nr. 3 la OMECTS 

nr. 3081 din 27.01.2010 

O.M.E.N. 

nr. 3915/ 18.05.2017 

O.M.E.N. 

nr. 3915/ 18.05.2017 

XI 

Seral- SI 
Liceul tehnologic Tehnic Industrie Textilă şi Pielărie 

Anexa nr. 3 la OMECTS 

nr. 3081 din 27.01.2010 

O.M.E.N. 

nr. 3915/ 18.05.2017 

O.M.E.N. 

nr. 3915/ 18.05.2017 

XII 

seral 
Liceul tehnologic Tehnic Industrie Textilă şi Pielărie 

Anexa nr 8.1. la O.M.E.C. 

nr.4051 din 24.05.2006 

Anexa 1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

Anexa 1 la O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

XIII 

seral 
Liceul tehnologic Tehnic Tehnician proiectant CAD 

Anexa nr 8.1. la O.M.E.C. 

nr.4051 din 24.05.2006 

Anexa nr.1 la O.M.E.N. 

nr.3500 din 29.03.2018 

O.M.E.N. 

nr.3501 din 29.03.2018 

Anul I Şcoala postliceală 
Turism şi 

alimentaţie 

Organizator de 

conferinţe, congrese, târguri 

şi expoziţii 

  
Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 

4760/26.07.2006 

Anul II Şcoala postliceală 
Turism şi 

alimentaţie 

Organizator de 

conferinţe, congrese, târguri 

şi expoziţii 

  
Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 

4760/26.07.2006 



Clasa 
Forma de 

şcolarizare 
Profil 

Domeniul de pregătire 

profesională/ 

Calificarea profesională 

Planul-cadru de învăţământ 

aprobat prin Ordinul M.E.N. 

Planurile de învăţământ 

pt.cultura de specialitatea 

probate prin Ordinul M.E.N. 

Curriculum programele şcolarea 

probate prin Ordinul M.E.N. 

Anul I – 

SII 

Anul II - 

S I 

Anul II - 

S II 

Anul III - 

SI 

Anul III – 

SII 

„A doua şansă” Tehnic Industrie Textilă şi Pielărie 
O.M.E.C.T.S 

nr. 5248 din 31.08.2011 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

OMENCS 

nr.4457 din 05.07.2016 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

Anul IV – 

SI 
„A doua şansă” Tehnic Industrie Textilă şi Pielărie 

O.M.E.C.T.S 

nr. 5248 din 31.08.2011 

OMENCS 

nr.4121din 13.06.2016 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

OMENCS 

nr.4121din 13.06.2016 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

Anul IV – 

SII 
„A doua şansă” Tehnic Industrie Textilă şi Pielărie 

O.M.E.C.T.S 

nr. 5248 din 31.08.2011 

OMENCS 

nr.4121din 13.06.2016 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 

OMENCS 

nr.4121din 13.06.2016 

Anexa nr 1 la O.M.E.N. 

nr. 3915 din 18.05.2017 
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ANEXA 13 
 

PPLLAANN  MMAANNAAGGEERRIIAALL  22002200  ––  22002211  
 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

1 

Stabilirea 

compartimentelor de 

lucru 

 Se va alcătui/revizui Organigrama de 

funcţionare a unităţii şcolare în conformitate cu 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cu noile 

direcţii de dezvoltare ale strategiei MEC 

 Stabilirea compartimentelor de lucru 

 Realizarea organigramei 

- Realizarea organigramei 

Sistemul informatic 

de la comisii, 

compartimente 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

Septembrie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2020 

 

Acţiune 

locală 

2 

Stabilirea normelor 

de conducere şi a 

sarcinilor pe 

compartimente de 

execuţie şi de lucru 

 Se vor stabili responsabilii şi sarcinile pentru 

fiecare responsabil de compartiment în 

conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

 Se va preciza sfera de competenţă şi decizie a 

fiecărui responsabil de compartiment 

 Se vor preciza sarcinile principale pentru 

fiecare compartiment 

 Elaborarea fişelor postului 

 Se vor distribui, sub semnătură, fişele postului 

(un exemplar rămâne la nivelul conducerii unităţii 

şcolare)  

- Delegarea 80% autorităţii 

prin repartizarea sarcinilor şi 

responsabilităţilor pentru 

responsabilii de 

compartimente 

 

- Completarea 100% a fişelor 

postului 

Fişele 

 

 

Sistemul informatic 

de la comisii, 

compartimente 

3 

Actualizarea şi 

prezentarea 

Regulamentului de 

Ordine Interioară 

 Creşterea stării de disciplină în rândul elevilor 

şi creşterea responsabilităţii profesorilor 

 Actualizarea ROI 

 Prezentarea ROI în şedinţele pe clasă, tuturor 

elevilor 

 Eliminarea absenteismului şi a disfuncţiilor din 

procesul instructiv educativ si prin intermediul 

proiectului  ROSE 

 Prezentarea ROI în CRP 

- 90% dintre elevi şi 100% 

profesori cunosc şi îşi asumă 

ROI 

 

- scăderea cu 25% a 

numărului de absenţe 

 

Documentul ROI 

 

 

Sistemul informatic de 

la comisii, 

compartimente 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Catedre/comisii 

 

 

Septembrie 2020 

 

 

Acţiune 

locală 

1. PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE LA NIVELUL ŞCOLII 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

4 

Elaborarea orarului 

funcţional al 

procesului de 

învăţământ 

 Întocmirea orarului respectând criteriile de 

realizare propuse 

 Stabilirea criteriilor de realizare a orarului 

- Respectarea cerinţelor psihopedagogice 

- Folosirea optimă a spaţiilor de învăţământ 

- Alternarea optimă, în limita posibilităţilor, a 

obiectelor de studiu 

- Utilizarea raţională a personalului de predare 

 Repartizarea orelor/profesori 

- Eliminarea 90% a 

”ferestrelor”  

- Finalizarea orarului la 

începerea anului şcolar 

Documentul ROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul informatic de 

la comisii, 

compartimente 

Directorii 

 

 

 

Comisia pentru 

elaborarea orarului 

Septembrie 2020 

 

 

 

Definitivarea 

elaborării orarului 

01.10. 2020 

Acţiune 

locală 

5 

Asigurarea încadrării 

unităţii de 

învăţământ cu 

personal didactic, 

didactic auxiliar şi 

administrativ 

 Finalizarea lucrărilor de încadrare a şcolii cu 

personal didactic 

 Asigurarea permanentă a unităţii 
şcolare cu personal didactic atunci 

când apar ore libere (concedii medicale, 

întrerupere pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

concedii fără plată etc.) 

- Încadrarea unităţii în 

numărul total de norme 

aprobate de ISJ Argeş 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

Septembrie 2020 

 

 

Când este cazul 

Acţiune 

locală 

6 

Asigurarea unităţii cu 

personal didactic de 

specialitate pentru 

anul şcolar 2020/-

2021, conform Legii 

Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, a 

calendarului mişcării 

de personal şi a 

metodologiei nou 

aprobată 

 Stabilirea Proiectului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2020/2021 în funcţie de: 

- Analiza nevoii educaţionale a elevilor şi 

interesele comunităţii locale 

- Resursele umane, materiale şi financiare 

gestionate de liceu 

- Dezvoltarea economico-socială a localităţii, 

zonei şi regiunii 

- Elaborarea proiectului curricular pentru anul 

şcolar 2020/2021 (fundamentarea ofertei 

educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală ale elevilor) şi stabilirea cifrei de 

şcolarizare 

- Realizarea proiectului de încadrare pentru 

anul şcolar 2020/2021 

 Stabilirea posturilor restructurate, vacante şi 

rezervate la nivelul liceului 

 Stabilirea numărului total de posturi şi catedre 

pe baza celor rămase, a celor prognozate a se 

realiza, conform Planurilor de învăţământ, a 

legislaţiei şcolare, metodologiei de încadrare a 

personalului didactic 

 Organizarea concursului de competenţe 

conform metodologiei mişcării de personal şi a 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

- Aprobarea planului de 

şcolarizare de către ISJ 

 

- Evaluarea 100% obiectivă a 

cadrelor didactice 

restructurate (dacă este cazul) 

 

- Asigurarea încadrării cu 

personal didactic 100% 

calificat 

 

 

 

Sistemul informatic de 

la comisii, 

compartimente 

Directorii  

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

 

Consiliul Profesoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia Judeţeană 

(conform 

metodologiei)  

Noiembrie 2020 

Decembrie 2020 

Ianuarie 2021 

Februarie 2021 

Martie 2021 

• Înscrierea 

opţiunilor elevilor 

din clasa IX, X, XI 

(anul şcolar 

2020/2021) pentru 

oferta de CDŞ 

pentru anul şcolar 

2020/2021 

Aprilie 2021 

• Înscrierea 

opţiunilor elevilor 

nou înmatriculaţi, 

după înscriere (clasa 

a IX-a)  
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

7 

Analiza/ diagnoza 

stării învăţământului 

din unitatea şcolare a 

punctelor slabe-forte, 

a 

oportunităţilor şi 

riscurilor din 

activităţile anterioare  

 Solicitarea analizelor parţiale de la toate 

compartimentele, responsabililor de compartiment 

 Sinteza analizelor pe compartimente 

 Analiza SWOT  

 Prezentarea Raportului de analiză în Consiliul 

de Administraţie 

 Prezentarea Raportului în Consiliul Profesoral 

- Relevanţa materialelor de 

sinteză 

- Identificarea 100% a PT şi 

a ameninţărilor în vederea 

remedierii acestora 

Sistemul informatic 

de la comisii, 

compartimente 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Responsabilii de 

catedră/ comisii, a 

comisiei de 

pregătire a 

examenelor 

naţionale 

Profesorii 

Septembrie 2020 

 

Septembrie 2020 

 

Octombrie 2020 

 

Octombrie 2020 

Acţiune 

locală 

8 

Stabilirea 

priorităţilor şi a 

strategiei pentru 

perioada 2017-2022 

actualizarea PAS) şi 

elaborarea Planului 

Managerial (an şcolar 

2020/2021 cu termene 

concrete pentru 

semestrul I) 

 

 Analiza resurselor 

 Proiectarea 

 Prezentarea Planului (proiect) de dezvoltare 

pentru perioada 2017-2022, în Consiliul de 

Administraţie 

 Prezentarea Planului în Consiliul Profesoral 

- Validarea PAS în Consiliul 

Profesoral 

 

- Validarea Planului 

managerial în Consiliul 

Profesoral 

 

- Validarea PAS în Consiliul 

de Administraţie 

 

- Validarea Planului 

managerial în Consiliul de 

Administraţie 

Sistemul informatic de 

la comisii, 

compartimente 

Echipa managerială 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul Profesoral 

 

Septembrie-

decembrie 2020 

 

Acţiune 

locală 

9 

Elaborarea 

programului de 

activităţi pe 

compartiment 

 Se vor elabora planul şi programul de activitate 

al fiecărui compartiment: activităţi 

extracurriculare, secretariat, administrativ, 

contabilitate, CPSI, CSSM, comisia de prevenire 

a violenţei etc. 

 

 Se vor elabora programe concrete de lucru 

pentru compartimentul nedidactic concretizate în 

ordine de lucru 

 

 

 Se vor elabora Programe operaţionale 

săptămânale cu acţiunile şi activităţile desfăşurate 

în şcoală şi în afara şcolii 

- Elaborarea 100% a 

Planurilor de activitate ale 

compartimentelor 

 

 

- Subordonarea 100% a 

cerinţelor formulate în 

ordinele de lucru, unei bune 

desfăşurări a activităţii 

liceului 

 

Sistemul informatic 

de la comisii, 

compartimente 

Directorii 

Administrator 

Administrator 

financiar 

Responsabilii de 

compartiment / 

comisii de lucru 

Consiliul de 

Administraţie 

Comisia Tehnică de  

Prevenire şi Stingere 

a 

Incendiilor 

Comitetul de 

Securitate şi 

Sănătate în Muncă 

Octombrie 2020 

 

 

Acţiune 

locală 

10 Asigurarea  Funcţionalitatea optimă a întregii baze - Igienizarea l00% a localului Buget local Consiliul de  Acţiune 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

condiţiilor materiale 

pentru desfăşurarea 

procesului de 

învăţământ 

materiale 

 

 Aprovizionarea Colegiului Tehnic ”Armand 

Călinescu” cu imprimate şi completarea lor 

corectă (cataloage, registre de evidenţă elevi, 

registre matricole) 

 

 Repartizarea manualelor (la clasele a IX-a, a X 

- a) 

 

 Arhivarea cataloagelor 

 

 Realizarea comenzii de manuale pentru clasele 

de învăţământ obligatoriu 

 

 Prezentarea analizelor medicale de către toţi 

angajaţii Colegiului Tehnic ”Armand Călinescu”  

şcoală şi reparaţia/ înlocuirea 

mobilierului din sălile de 

clasă, acolo unde este cazul 

 

- Asigurarea întregului 

necesar de imprimate 

 

- Depunerea în termen a 

comenzii de manuale 

 

- Completarea proceselor 

verbale şi arhivarea 100% a 

cataloagelor 

 

- Completarea 100% a 

dosarelor medicale 

 

Fonduri extrabugetare 

Administraţie 

 

 

Directorii 

 

Sector 

Administrativ 

 

Responsabilii de 

catedră 

 

Personalul medical 

 

Septembrie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2020 

Conform graficului 

ISJ Argeş 

locală 

11 

Planificarea modului 

în care se va parcurge 

materia 

 Se vor elabora planificări calendaristice 

funcţionale, anuale şi semestriale 

 

 Elaborarea planificării calendaristice pentru 

disciplinele din CDL (altă disciplină) 

 

 Adaptarea conţinuturilor la clasele terminale în 

vederea eficientizării recapitulărilor, pentru 

pregătirea examenelor naţionale - sesiunea 

2020 
 

 Realizarea strategiei în vederea pregătirii 

examenelor naţionale - 
program de pregătire suplimentară, program de 

recuperare în funcţie de evaluările iniţiale, 

program de monitorizare a acestor activităţi; 

programele vor fi realizate pe disciplinele de 

examen (de ex. lb. română, matematică, biologie, 

istorie, geografie etc.) 

Pregatirea pentru examenele nationale va fi 

suplimentata printr-un orar de pregatire in cadrul 

proiectului ROSE pentru toate disciplinele 

solicitate ca proba de bacalaureat de catre elevii 

claselor terminate in urma unui sondaj. 

 

- Elaborarea 100% a 

planificărilor calendaristice 

 

 

- Promovabilitate cel puţin 

50% la bacalaureat în prima 

sesiune şi la evaluarea 

naţională 

 

- Obţinerea cu 5% mai multe 

premii şi menţiuni la 

concursurile şcolare judeţene 

şi naţionale 

 

 

- Cuprinderea a cât mai 

multor absolvenţi de liceu în 

învăţământul superior  

 

- Creşterea cu 25% a 

numărului de elevi 

participanţi la programele de 

pregătire pentru examenele 

naţionale 

 

Sistemul informatic 

de la comisii, 

compartimente 

Directorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilii de 

catedră/ comisii 

metodice 

 

 

 

 

 

 

Profesorii 

Studierea Planurilor 

de învăţământ, a 

programelor şcolare 

şi a manualelor 

şcolare - Septembrie 

2020 

Delimitarea materiei 

pe semestre - 

Septembrie 2020 

Stabilirea formatului 

pentru planificare 

calendaristică a 

materiei septembrie 

2020  (după 

consfătuiri) 

Realizarea 

planificării 

calendaristice 

propriu-zisă a 

materiei (anual, 

semestrial) 

septembrie 2020 

Realizarea 

planificării pentru 

orele de CDL (altă 

Acţiune 

locală 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

 Formarea competenţelor de bază (teoretice şi 

practice) pentru toţi elevii reflectate în 

performanţele obţinute la examenele şcolare, 

concursurile şcolare şi în continuarea studiilor în 

formele superioare de învăţământ 

- Creşterea cu 25% a 

gradului de implicare al 

elevilor şi de participare la 

cursuri 

 

- Ridicarea cu cel puţin 20% 

pe an al nivelului de pregătire 

al elevilor 

disciplină) 

Septembrie 2020 

Realizarea strategiei 

în vederea pregătirii 

examenelor 

naţionale – 

octombrie 2020 

12 

Creşterea calităţii 

procesului de predare 

- învăţare 

 Stimularea elevilor în cadrul lecţiilor pentru 

dezvoltarea capacităţii de comunicare, de formare 

de deprinderi de investigare, de cunoaştere şi 

înţelegere a terminologiei, proceselor, noţiunilor 

(centrarea proceselor de predare - învăţare pe 

elev) 

 Asigurarea calităţii educaţiei, conform 

indicatorilor A.R.A.C.I.P., prin: 

- Planificarea şi realizarea efectivă a 

rezultatelor aşteptate ale învăţării; 

- Monitorizarea rezultatelor; 

- Evaluarea interna a rezultatelor; 

- Evaluarea externă a rezultatelor. 

 Evaluarea modului de desfăşurare a pregătirii 

elevilor pentru examenele naţionale, pe 

disciplinele de examen 

- Creşterea cu cel puţin 30% 

a gradului de motivare al 

elevilor 

 

- Evaluări cu cel puţin FB ale 

reprezentanţilor ARACIP 

 

- Procent de promovabilitate 

cu cel puţin 20%  mai mare la 

sfârşitul anului şcolar 

 

- Procent de promovabilitate 

de cel puţin 50% la examenul 

de Bacalaureat  

Laboratoare 

 

 

 

Cabinete 

 

 

 

Laboratoare de 

informatică 

 

 

 

 

Sala de sport 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Comisia pentru 

evaluarea si 

asigurarea calităţii 

 

Responsabilii de 

catedră, comisii 

metodice 

Permanent 

 

Conform graficului 

de asistenţe 

 

Permanent 

 

Iunie - Iulie 2021 Acţiune 

locală 

13 

Păstrarea unui climat 

socio-afectiv şi moral 

optim în colectivul de 

angajaţi ai Colegiului 

Tehnic ”Armand 

Călinescu” 

 Se vor rezolva din timp şi oportun eventualele 

conflicte apărute în colectivul de cadre didactice 

sau în cadrul colectivelor de elevi 

 Activitatea din şcoală îşi va păstra caracterul 

apolitic 

 Încurajarea şi facilitarea experimentelor 

didactice şi popularizarea lor 

 Întărirea culturii organizaţionale de tip reţea, 

bazată pe încredere şi colaborare 

- Absenţa stărilor 

conflictuale 

- Lipsa reclamaţiilor 

 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

Personalul şcolii 

Permanent 

 

 

Permanent 

Când este cazul 

Acţiune 

locală 

14 

Asigurarea 

intervenţiei prompte 

pentru rezolvarea 

unor probleme de 

sănătate 

 Colaborarea cu cadrele medicale pe linia 

educaţiei pentru sănătate 

 

 Cadrele sanitare vor fi invitate să participe la 

acţiuni de educaţie pentru sănătate 

 

 Programul cabinetului medical va fi în 

concordanţă cu orarul Colegiului Tehnic 

”Armand Călinescu”  

- Reducerea numărului de 

zile de concediu medical la 

personalul unităţii 

- Reducerea numărului de 

absenţe motivate ale elevilor 

datorate motivelor medicale 

- Control riguros al 

motivărilor aduse de elevi 

 

Directorii  

Cadre medicale 

 

Comisia de Sănătate 

şi Securitate în 

Muncă 

 

Diriginţii 

An şcolar 

2020/2021 

Conform ofertei 

cadrelor medicale şi 

cerinţelor elevilor şi 

diriginţilor 

Acţiune 

locală 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

15 

Organizarea 

examenului de  

Bacalaureat 2021 

 Informarea operativă a elevilor şi profesorilor 

asupra tuturor actelor normative care 

reglementează desfăşurarea examenului de 

Bacalaureat 

 Distribuirea programelor de bacalaureat şi 

discutarea lor cu elevii. 

 Asigurarea cu materiale pentru documentarea la 

biblioteca şcolii 

 Prezentarea lor la lectoratele cu părinţii 

 Înregistrarea opţiunilor elevilor de liceu 

 Evaluarea programului de pregătire a elevilor 

pentru Bacalaureat 

 Pregătirea tuturor materialelor şi mijloacelor 

necesare desfăşurării în bune condiţii a 

examenelor.  

- Organizarea şi desfăşurarea 

de 100% în condiţii bune a 

examenelor naţionale 

 

- Informarea a 100% elevi, 

privind metodologia 

desfăşurării examenului de 

Bacalaureat  

 

Metodologiile de 

examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipizate pentru 

examene 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Responsabilii de 

catedră 

 

Diriginţi 

 

Profesori 

Septembrie 2020 

 

 

Octombrie 2020 

 

 

 

Martie 2020 

 

 

Mai 2020 

 

Iunie 2020 

Acţiune 

locală 

16 

Organizarea 

examenului pentru 

obţinerea atestatului 

de competenţă pentru 

absolvenţii claselor cu 

profil tehnic, servicii 

(comerţ) şi resurse 

 Elaborarea Graficului de pregătire 

 

 Monitorizarea de către profesorii îndrumători a 

realizării tematicii atestatelor de către elevi 

 

 Desfăşurarea examenului de competenţe 

profesionale 

- Informarea a 100% elevi, 

privind metodologia 

desfăşurării examenului de 

competenţe profesionale 

 

- Promovabilitate 100% 

Laboratoare, cabinete 

si ateliere 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Catedra tehnica şi 

de discipline 

economice 

Octombrie 2020 

 

Permanent 

 

 

Iunie 2021 

Acţiune 

locală 

17 

Organizarea 

admiterii în clasa a 

IX-a potrivit 

normelor 

metodologice 

aprobate de MEN 

 Elaborarea proiectului curricular 

(fundamentarea ofertei educaţionale pe baza 

nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor) şi 

stabilirea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 

2021/2021 

 Promovarea „Ofertei şcolare" în şcolile generale 

din municipiu, din jurul lui şi în mass-media  

 Organizarea înscrierii elevilor absolvenţi de 

clasa a VIII-a repartizaţi la liceu şi constituirea 

claselor 

- Realizarea 100% a claselor 

Pliante 

Laptop 

Videoproiector 

Materiale publicitare 

Surse financiare 

extrabugetare 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Profesori 

 

Martie - Mai 2021 

 

Mai 2021 

 

Iulie 2021 

 

Iulie 2021 

Acţiune 

locală 

18 
Inventarierea 

patrimoniului unităţii 

 Constituirea comisiei de inventariere 

 Realizarea inventarierii patrimoniului - Finalizarea inventarierii în 

termenul legal  

- 98%  rezultatul inventarierii 

 

Directorul 

Contabil şef 

Administrator 

Comisia de 

inventariere 

Septembrie 2020 

Decembrie 2020 

Acţiune 

locală 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp 
Observaţ

ii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

19 

Planificarea, 

organizarea, dirijarea 

şi controlul 

procesului de inovare 

 Menţinerea climatului deschis de colaborare, de 

echipă, între membrii organizaţiei, între aceştia şi 

echipa managerială, bazată pe încredere şi respect 

 Depăşirea barierelor mentale şi 

comportamentale din perspectiva adaptării la 

schimbările ce se impun într-o organizaţie în care 

se va pune accent pe competitivitate şi creativitate 

 Stabilirea direcţiilor de acţiune ale organizaţiei, 

pentru ca liceul nostru să devină 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 

 Implicarea părinţilor în managementul 

Colegiului Tehnic ”Armand Călinescu” ca 

parteneri în educaţia copiilor: cointeresarea 

părinţilor în activitatea şcolii, în urmărirea 

evoluţiei elevilor; organizarea de lectorate cu 

părinţii 

- Nivelul ridicat de 

satisfacţiei al membrilor 

organizaţiei, din prisma 

relaţiilor 

 

- Întărirea motivaţiei 

intrinseci 

 

- Sprijinirea 100% a elevilor 

cu CES 

 

- Numărul de burse de sprijin 

 

- Creşterea cu 20% a 

părinţilor implicaţi în viaţa 

şcolii 

 

- Cel puţin 2 lectorate/ 

întâlniri cu părinţii pe 

semestru 

Materiale informative 

 

Rapoarte de lucru ale 

comisiilor 

 

Rapoarte de analiză 

Echipa managerială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor  

psihopedagog 

Octombrie 2020 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

20 

Dezvoltarea ofertei 

curriculare şi 

extracurriculare 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivelul 

şcolii, adaptată la nevoile comunităţii şi ale pieţei 

muncii: 

 mărirea plajei educaționale prin solicitarea unor 

noi calificari 

 Implementarea curriculum-ului naţional la 

nivelul liceului şi asigurarea corelaţiei dintre 

acestea şi CDS 

 Realizarea unei oferte educaţionale (CDŞ, 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare) 

dinamică şi coerentă, conformă cu nevoile 

elevilor şi cu resursele existente 

 Susţinerea şi organizarea echipelor de proiect, 

atât în cazul în cazul obţinerii unei noi acreditări, 

cât şi pentru scrierea de proiecte cu finanţări 

externe şi de proiecte şcolare 

 

- Numărul claselor realizate 

raportat la numărul de clase 

propuse 

- Materiale de promovare a 

imaginii şcolii 

 

- Numărul de activităţi 

educative 

- Numărul de activităţi de 

orientare şcolară 

 

 

 

PLAI  

PRAI 

 

Chestionare 

Analiza SWOT 

 

 

 

Surse extrabugetare 

 

 

 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

Comisia CEAC 

Noiembrie 2020 

 

Permanent 

 

Stabilirea strategiei 

promoţionale 

 

Februarie 2021 

Martie 2021 

 

Octombrie 2020 

 

Noiembrie 2020 

Martie 2021 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii 
Materiale şi  

Financiare 
Umane 

1 

Informatizarea 

lucrărilor de gestiune 

a învăţământului la 

nivelul liceului 

 Actualizarea bazei de la date la 

nivelul Colegiului Tehnic ”Armand 

Călinescu” (cadre didactice, cadre 

didactice auxiliare, personal 

nedidactic, elevi, baza materială) 

 Realizarea lucrărilor de 

secretariat, contabilitate, 

administrativ etc., informatic 

- Actualizarea bazei de 

date 100% 

 

- Gradul de realizare de 

100% al lucrărilor 

informatic 

Sistemul informatic de la 

comisii, compartimente 

Directorii 

Consiliul de 

Administraţie 

Analist programator 

 

Secretar şef 

Administrator 

financiar 

Septembrie 2020 

Actualizarea se va 

realiza permanent pe 

parcursul anului 

şcolar 

Acţiune locală 

2 

Optimizarea 

sistemului de 

circulaţie a 

informaţiei în cadrul 

liceului pentru 

asigurarea derulării 

rapide şi eficiente a 

schimbului 

informaţional între 

toate 

compartimentele 

 Informarea săptămânală a 

cadrelor didactice asupra tuturor 

precizărilor ISJ, MEN. 

  Informarea săptămânală a 

elevilor în cadrul orelor de 

dirigenţie asupra tuturor 

reglementărilor care le vizează 

activitatea. 

 Se va urmări strict corectitudinea 

lucrărilor de înregistrare şi stocare 

a informaţiei primite (registrele 

intrare-ieşire, dosarul „intrări" şi 

„ieşiri"). 

 Se va urmări operativitatea 

răspunsului liceului la solicitările 

interne sau externe, precizându-se 

atribuţiile fiecărui factor implicat 

pe această linie, prin fişa postului. 

- Accesul nemijlocit al 

fiecărui angajat al liceului 

la informaţie de 100% 

 

 

 

- Înregistrarea corectă a 

informaţiei de 100% 

 

 

 

- Operativitatea şi 

legalitatea răspunsului 

 

Panou cu informări 

 

  

Laptop şi videoproiector 

prezentare 

 

 

Documentele prezentate 

 

 

Documente şi registre de 

evidenţă 

Directorii 

Secretar şef  

Contabil şef 

Administrator 

Profesori 

Săptămânal  

(când este nevoie) 

 

Săptămânal  

(când este nevoie) 

 

Permanent – An 

şcolar 2020/2021 

 

Permanent – An 

şcolar 2020/2021 

Acţiune locală 

3 

Facilitarea accesului 

la informaţia 

furnizată de Colegiul 

Tehnic ”Armand 

Călinescu” 

 Se vor edita: 

 Proiectul şcolii cu oferta 

curriculară 

 Revista şcolii „Armonii 

calendaristice" 

 Întreţinerea permanentă a paginii 

WEB a liceului  

 Actualizarea prezentării asistate 

de calculator a liceului 

 Favorizarea accesului la cultură 

prin bibliotecă şi Internet 

 Participarea liceului la Târgul de 

- Editarea revistei şcolii, 

ofertei curriculare, 

pliantelor, altor materiale 

publicitare 

 

- 1 număr/an pentru 

fiecare revistă 

 

- Numărul de proiecte 

derulate prin bibliotecă şi 

calitatea lor 

 

Sistemul informatic de la 

comisii, compartimente 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop şi videoproiector 

prezentare 

 

Director 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

Catedra de 

informatică 

 

Cadre didactice 

 

Analist programator 

 

Aprilie 2021 

Decembrie 2020 

Decembrie 2020 

 

Permanent 

Mai 2021 

Permanent 

Acţiune locală / 

judeţeană 

 

2. ASIGURAREA CIRCULAŢIEI OPTIME A INFORMAŢIEI ŞI RESPECTAREA STRICTĂ A LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

 

 
 



  

9 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii 
Materiale şi  

Financiare 
Umane 

oferte educaţionale 

 Intervenţii în mass-media 

 

- Numărul şi calitatea 

intervenţiilor în mass-

media 

 

 

Materiale publicitare 

Cadre didactice 

 

Responsabil imagine 

4 

Completarea 

permanentă a 

„mapei" cuprinzând 

reflectarea 

Colegiului Tehnic 

”Armand Călinescu”  

în mass-media 

 Colectarea dovezilor referitoare la 

activităţile desfăşurate în cadrul 

liceului 

 Realizarea panourilor ce 

oglindesc aceste activităţi 

 Realizarea mapei activităţii 

- Numărul panourilor 

 

- Numărul mapelor de 

prezentare 

 

Responsabil imagine 

 

Bibliotecar 

 

Cadre didactice 

Permanent Acţiune locală 

5 

Asigurarea 

autonomiei liceului în 

limitele legislaţiei şi 

gestionarea eficientă 

a conflictelor 

 Aplicarea corectă a tuturor 

prevederilor legale în vigoare 

 Obţinerea autorizaţiilor prevăzute 

de legislaţia actuală, necesare bunei 

funcţionări a unităţii: autorizaţii 

sanitare pentru toate corpurile de 

clădire (sediul A, sediul B, sală 

sport, ateliere), autorizaţie de 

intervenţie la incendiu, aviz sanitar, 

aviz PSI, aviz ITM, aviz prize de 

pământ, gaze, centrale termice etc., 

cât şi obţinerea de fonduri 

extrabugetare pentru plata acestora 

 Realizarea dezinsecţiei, 

deratizării, amenajării şi întreţinerii 

spaţiului verde etc., cât şi obţinerea 

de fonduri extrabugetare pentru 

plata acestora 

 Realizarea achiziţiilor publice la 

nivelul liceului 

 Negociere şi medierea 

conflictelor din şi în afara 

organizaţiei  

 Acordarea de audienţe 

- 100% autorizaţii 

pentru spaţiile de 

învăţământ 

 

 

 

- Realizarea fondurilor 

necesare 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizarea şi obţinerea 

fondurilor necesare 

 

 

 

- Absenţa stărilor 

conflictuale  

- Numărul de audienţe 

 

Cadrul legislativ 

 

 

 

 

Resurse extrabugetare 

 

 

 

 

 

 

Resurse extrabugetare 

 

 

 

 

 

 

 

Managementul conflictelor 

Directorii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

Administrator 

Contabil şef 

 

 

 

 

 

Administrator  

Contabil şef 

 

 

Directori  

Comisia de achiziţii 

Contabil şef 

 

Directorii 

Consilier psiholog 

Septembrie 2020 - 

August 2021 

 

 

 

 

Noiembrie 2020 

 

 

 

 

 

Septembrie 2020 

 

 

 

 

 

Când este cazul 

 

 

 

La solicitare 

Acţiune locală 

6 

Asigurarea accesului 

la informaţiile 

referitoare la 

parteneriate şi 

proiecte comunitare 

 Facilitarea accesului cadrelor 

didactice la internet pentru 

predarea online acolo unde se 

impune şi la informaţiile postate de 

MEN, ISJ, CCD  

 Informarea în Consiliile 

Profesorale 

- Acces de 100% la 

informaţie 

 

- Creşterea cu 25% a 

cadrelor didactice 

participante la proiecte 

europene 

2 calculatoare 

 

 

Materiale informative 

 

 

 

Directori 

 

 

 

Consilier proiecte şi 

programe 

 

Permanent 

 

 

Permanent 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii 
Materiale şi  

Financiare 
Umane 

 Întâlniri de consiliere a cadrelor 

didactice: elaborarea de proiecte, 

accesarea de programe europene 

 Accesul cadrelor didactice la 

activităţile de diseminare a 

informaţiei de către cei participanţi 

la proiecte 

 

- Numărul diseminărilor 

 

Laptop şi videoproiector 

prezentare 

 

Multiplicator 

informaţie 

 

În conf. cu graficul 

de aplicare 

7 
Relaţia liceului cu 

părinţii 

 Stabilirea tematicii ce va fi 

dezbătută cu părinţii 

 Organizarea Comitetului de 

părinţi pe clase 

 Organizarea Comitetului de 

părinţi la nivelul Colegiului Tehnic 

”Armand Călinescu” 

 Implicarea părinţilor în 

managementul unităţii prin 

cuprinderea reprezentanţilor lor în 

Consiliul de Administraţie şi prin 

consultarea lor în probleme majore 

ale Colegiului Tehnic ”Armand 

Călinescu” (plan de dezvoltare) 

 Informarea părinţilor asupra 

activităţilor importante realizate la 

nivelul liceului 

 Furnizarea de rapoarte către 

Comitetul de părinţi al liceului 

privind modul în care sunt utilizate 

resursele materiale, financiare şi 

umane furnizate de către părinţi 

 Informare semestrială a 

Consiliului 

- Acordul de 90% al 

părinţilor privind 

tematica 

 

- Respectarea termenului 

 

 

 

 

 

- Creşterea cu 20% a 

părinţilor implicaţi în 

viaţa şcolii 

- Cel puţin 2 lectorate cu 

părinţii pe semestru 

Materiale informative 

 

 

 

 

 

 

Laptop şi videoproiector 

prezentare 

Directorii 

Diriginţii 

Consiliul de 

Administraţie 

Comitetul de părinţi 

Semestrial 

Octombrie 2020 

Octombrie 2020 

Permanent  

 

Conform graficului 

de activitate al 

Consiliului de 

Administraţie 

 

La sfârşitul fiecărui 

semestru 

 

 

De câte ori este cazul 

 

La sfârşitul fiecărui 

semestru 

 

La sfârşitul fiecărui 

semestru în Consiliul 

Profesoral 

Acţiune locală 

8 

Comunicarea liceului 

cu reprezentanţii 

comunităţii 

 Cuprinderea în Consiliul de 

Administraţie a reprezentanţilor 

comunităţii locale, conform legii 

 Sensibilizarea Comunităţii locale 

la problemele liceului pentru 

atragerea de fonduri 

 Informarea semestrială a 

Consiliului Profesoral asupra 

modului de gestionare a 

contribuţiei comunităţii locale 

 Optimizarea relaţiilor de 

comunicare in contextul 

descentralizării 

- Implicarea de cel puţin 

60% a comunităţii locale 

în managementul şi la 

activităţile liceului 

Invitaţii către reprezentanţii 

Primăriei, CL, CJ etc. de 

participare la CA 

Directorii 

Consiliul de 

Administraţie 

Contabil şef 

 

 

Actori educaţionali 

parteneri 

Octombrie 2020 

 

De câte ori este cazul 

 

La sfârşitul 

semestrului în 

Consiliul Profesoral 

 

 

Permanent 

Acţiune locală 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

1 
Dezvoltarea bazei 

didactice a liceului 

 Analiza, diagnoza de dotare cu mijloace 

didactice şi mobilier şcolar. 

 

 Determinarea necesarului de dotare a 

liceului 

 

 Elaborarea Proiectului minimal de dotare la 

nivelul fiecărei clase, catedre 

- Realizarea planului 

Analiza necesarului 

de bază materială 

pentru optimizarea 

procesului de 

învăţământ 

 

Gestionarea eficientă 

a resurselor financiare 

Directorii 

Consiliul de 

Administraţie 

Administrator 

Administrator financiar 

Secretar şef 

Cadre didactice 

Octombrie 2020 

 
Acţiune locală 

2 

Îmbogăţirea 

fondului 

documentar şi 

realizarea 

abonamentelor la 

publicaţiile cu 

relevanţă 

 Se va achiziţiona ritmic carte asigurându-se 

o selecţie corespunzătoare în limita fondurilor 

existente 

- Creşterea 

numărului de abonaţi 

şi de cititori cu 5% 

 

- Creşterea fondului 

de carte 

Fonduri 

Extrabugetare 

Bibliotecar 

 
An şcolar 2020/2021 Acţiune locală 

3 

Planificarea 

judicioasă a 

activităţii contabil-

financiare şi a 

serviciului de 

secretariat 

 Se vor respecta termenele de realizare a 

diferitelor operaţii contabile/secretariat 

 Gestionarea eficientă şi legală a fondurilor 

alocate de la buget 

 Se va stabili necesarul de credite 

 Cheltuielile bugetare se vor încadra în 

limita alocaţiilor bugetare 

 Participarea serviciului contabilitate 

(contabil şef) şi serviciului secretariat 

(secretar şef) la cursurile de formarea cu 

privire la noul sistem de finanţare în 

învăţământ 

 Acţiuni judiciare în contextul lărgirii 

autonomiei financiare 

- Stabilirea corectă a 

priorităţilor pentru 

fiecare cheltuială 

lunar 

- Evaluări/ audituri 

interne şi externe din 

care să rezulte cel 

puţin 95% gradul de 

realizare corectă a 

activităţilor specifice 

Buget naţional 

Buget local 

Buget din fonduri 

europene 

Fonduri 

Extrabugetare 

Directorii 

Consiliul de 

Administraţie 

Administrator financiar 

 

Serviciul secretariat 

Permanent Acţiune locală 

4 

Controlul 

respectării 

condiţiilor de igienă 

în cadrul liceului 

 Menţinerea condiţiilor igienico-sanitare, 

întreţinerea grupurilor sanitare reabilitate şi 

crearea unui ambient plăcut 

 Se va controla respectarea condiţiilor 

igienico-sanitare 

 Personalul de îngrijire va folosi integral 

- Evaluările externe  

100% pozitive 
Fonduri extrabugetare 

Director 

 

Comisia de Sănătate şi 

Securitate în Muncă 

 

 

Permanent 

Lunar 

 

Permanent 

 

Dezinfecţia, 

Acţiune locală 

3.   UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE, FINANCIARE, MATERIALE 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

programul de muncă pentru păstrarea şi 

realizarea curăţeniei în spaţiile repartizate 

Administrator deratizarea, dezinsecţia  

-Semestrial 

5 

Asigurarea 

funcţionării 

permanente şi 

integrale a întregii 

bazei materiale 

 Se va realiza zilnic controlul întregii baze 

materiale a liceului 

 Remedierea imediată a deficienţelor 

sesizate 

- Funcţionarea 

optimă a bazei 

materiale 

Fonduri extrabugetare 

Director 

Administrator 

Consiliul de 

Administraţie 

Pers muncitor 

Săptămânal Acţiune locală 

6 

Asigurarea 

drepturilor elevilor 

care beneficiază de 

alocatie, burse şi 

alte forme de sprijin 

 Stabilirea elevilor care beneficiază de burse 

 Repartizarea fondurilor 

 Asigurarea drepturilor elevilor în cadrul 

altor programe de ajutor financiar  

- Respectarea 

prevederilor legale şi 

a termenelor 

 

 

- Respectarea 

prevederilor legale şi 

a termenelor 

Buget naţional 

Director 

Secretariat 

Diriginţi 

Comisia de acordare a 

burselor, alocaţiilor, 

transport elevi 

Comisia de acordare a 

sprijinului financiar 

Octombrie 2020 

 

Semestrial, conform  

graficului ISJ 

 

Conform graficului şi 

programării date de ISJ 

şi MEN 

Acţiune locală 

 

 

Acţiune 

locală/naţională 

7 

Formarea şi 

dezvoltarea 

profesională 

continuă a cadrelor 

didactice, a 

personalului 

auxiliar şi 

nedidactic 

 Aplicarea corectă a Programelor şcolare la 

toate disciplinele pentru realizarea 

obiectivelor de formare a competenţelor de 

nivel superior, de aplicare a  cunoştinţelor şi 

competenţelor în contexte noi şi rezolvarea 

problemelor teoretice şi practice 

Perfecţionarea prin activitatea din Cercurile 

pedagogice, Consilii Profesorale, catedre, 

comisii 

 Formarea profesorilor prin cursurile şi 

programele acreditate oferite de CCD, MEN, 

etc. 

 Participarea personalului auxiliar şi 

nedidactic la cursuri de formare, în acord cu 

specificul atribuţiilor din fişa postului 

 Perfecţionarea prin sistemul definitivării şi 

gradelor didactice 

 Informarea cadrelor didactice cu privire la 

obligativitatea formării profesionale 

 Reactualizarea evidenţei cadrelor didactice 

care trebuie să participe la formarea continuă 

obligatorie la cinci ani (modulul de min. 90 

de credite) 

- Cuprinderea în 

Programe de formare 

cel puţin 50% din 

cadrele didactice ale 

liceului 

- Creşterea 

numărului de 

activităţi didactice şi 

extracurriculare 

desfăşurate cu 15% 

faţă de anul şcolar 

trecut 

- Creşterea cu 10% a 

numărului de 

profesori care 

exploatează TIC 

- Creşterea cu 30% a 

numărului de ore 

desfăşurate lunar în 

laboratoarele de 

informatică 

- 100% cadre 

didactice care să-şi 

susţină la timp 

definitivatul şi 

gradele didactice 

- 90% cadre 

Săli de clasă  

 

Cabinete metodice 

 
 

Laboratoare de 

informatică 

 

Directorii 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

Participarea cadrelor 

didactice la Cercurile 

pedagogice 

 

Consilii Profesorale: 

• Avantajele aplicaţiei 

AEL 

• Modalităţi de 

constituire a 

echipelor 

pedagogice inter şi 

transdisciplinare. 

• Examenele naţionale 

 

Comisia diriginţilor: 

• Relaţia diriginte-

părinţi 

• Modalităţi de 

realizare a serviciilor 

de orientare şcolară 

şi consiliere 

profesională 

 

Comisii /catedre 

Conform Graficului 

stabilit la nivel de ISJ 

 

OBSERVAŢIE: 

Acţiunile se vor realiza 

conform Graficelor de 

activitate ale fiecărei 

comisii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform graficului din 

metodologia şi 

calendarul aprobat de 

MEC şi a ISJ pentru 

2020 - 2021 

 

Teme proprii 

propuse prin 

planul 

managerial 

catedrelor 

metodice: 

 
- Realizarea  

planificărilor 

calendaristice 
 

- Proiectarea unei 

unităţi de 
învăţare 

 

- Rezultate 

obţinute de elevi 

la testările 

iniţiale 
 

- Oferta CDS a 

catedrei 
 

- Olimpiadele 

şcolare şi 
evaluarea 

rezultatelor 

elevilor 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

didactice care au 

obţinut min. 90 

credite în ultimii 5 ani 

• Vor prelua şi 

dezbate temele 

propuse pentru 

Cercurile 

pedagogice 

 

- Constituirea 
echipelor 

pedagogice şi 
utilizarea 

fondului 

documentar al 
bibliotecii 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale 

şi 

Financiare 

Umane 

1 

Monitorizarea 

obiectivă a 

activităţii 

personalului 

angajat al liceului 

din fiecare 

compartiment 

 Elaborarea tematicii 

 Realizarea tabloului centralizator 

 Numărul acţiunilor de îndrumare şi 

control planificate / realizate 

 Valorificarea constatărilor pentru: 

- remedierea deficienţelor 

- cunoaşterea şi extinderea 

experienţelor pozitive 

- recuperare, sancţiuni 

 Stabilirea tematicii acţiunilor de 

îndrumare şi control 

 Planificarea acţiunilor de îndrumare şi 

control 

 Analiza periodică activităţii 

compartimentelor 

 Participarea conducerii liceului la 

activităţile catedrelor 

 Efectuarea de asistenţe şi interasistenţe 

 Controlul şi îndrumarea activităţii 

Celulei de urgenţă (protecţia civilă şi 

PSI), a ”Comisiei pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar”, 

- Elaborarea tematicii la 

timp 

- Remedierea a cel puţin 

90% din probleme 

 

 

- Realizare 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participare 100% 

- Realizare 100% 

 

- Procesele verbale 

încheiate de persoanele 

abilitate în acest  sens 

 

Reţeaua informatică 

Materiale informative 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Documentaţia 

Reţeaua informatică 

Director 

Consiliul de 

Administraţie 

Responsabilii de 

compartiment 

Comisiile de catedră 

Responsabilii de 

catedră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorii  

Responsabilii de 

Elaborarea tematicii 

octombrie 2020 

Planificarea acţiunilor 

octombrie 2020 

 

 

 

octombrie 2020 

Analiza 

compartimentelor în 

Consiliul de 

Administraţie conform  

graficului şi tematicii 

Consiliului de 

Administraţie 

 

Semestrial 

Analiza 

compartimentelor în 

Consiliul de 

Administraţie conform  

graficului şi tematicii 

Acţiune locală 

4.   MONITORIZAREA, EVALUAREA CALITĂŢII PROCESULUI EDUCAŢIONAL 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale 

şi 

Financiare 

Umane 

a ”Comisiei de Securitate şi Sănătate în 

Muncă” şi a celorlalte comisii cu 

caracter permanent sau temporar 

- Evaluarea pozitivă în 

urma controalelor externe 

comisii Consiliului de 

Administraţie 

2 

Aprecierea 

obiectivă a întregii 

activităţi 

desfăşurate de 

angajaţii liceului 

 Se vor analiza fişele de evaluare a 

personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic şi vor stabili, calificativele 

anuale 

 Se vor analiza fişele de autoapreciere 

şi se vor face propuneri pentru 

acordarea de gradaţii 

- Acordarea obiectivă a 

calificativelor anuale 

- Propuneri obiective de 

acordare a gradaţiilor 

Documentaţia 

Reţeaua informatică 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Responsabilii de 

compartiment 

 

August 2021 

pentru personalul 

didactic, auxiliar şi 

nedidactic 

Ianuarie - Martie 

2021 

Acţiune locală 

3 

Evaluarea obiectivă 

a cunoştinţelor 

elevilor 

 

 

•Asigurarea notării 

ritmice a elevilor 

conform 

precizărilor din 

Regulamentul de 

Organizare şi 

Funcţionare a 

unităţilor de 

învăţământ 

preuniversitar 

 

 Organizarea şi desfăşurarea 

recapitulării şi testării iniţiale a materiei 

la disciplinele de învăţământ la 

întâlnirea cu fiecare catedră 

 Evaluarea formativă a nivelului de 

pregătire al elevilor 

 Evaluarea obiectivă a nivelului de 

competenţe şi cunoştinţe ale elevilor şi 

în special ale elevilor din clasele 

terminale 

 Conturarea strategiei de evaluare la 

nivelul liceului (momentul evaluării, 

forme de evaluare, metode, mijloace, 

dezvoltarea la elevi a capacităţii de 

autoevaluare) 

 Stabilirea în catedră a conţinutului 

evaluărilor - se va urmări diversificarea 

formelor de evaluare şi centrarea ei pe 

obiective / competenţe 

 Analiza în catedră a rezultatelor 

obţinute şi stabilirea măsurilor de 

ameliorare 

 Ritmicitatea notării va fi verificată 

odată la 5 săptămâni prin intermediul 

comisiei constituite în acest sens 

 Rezultatele notării se vor discuta în 

CA şi CP pentru a se stabili măsuri 

ameliorative 

 Număr optim de note pe discipline 

- Determinarea în procent 

de 90% a nivelului iniţial, 

şi real al pregătirii elevilor 

 

 

 

 

- Desfăşurarea evaluărilor 

conform planificării 

fiecărui profesor 

- Prezentarea rezultatelor 

obţinute de elevi în 

şedinţele cu părinţii 

- Creşterea cu 15% a 

performanţelor şcolare 

Chestionare 

 

Documentaţia 

 

Reţeaua informatică 
 

 

 

 

 

 
Cabinete metodice 

Directori 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Comisiile responsabile 

 

Profesorii 

 

Responsabilii de 

catedră 

• Realizarea 

programelor de 

reactualizare a fondului 

perceptiv aferent anului 

şcolar trecut conform 

planului de recapitulare 

(aspecte concludente) 

 

• Stabilirea probelor 

de evaluare iniţială la 

nivelul catedrei 

Septembrie 2021 

 

• Testarea elevilor 

Septembrie – octombrie 

2020 

 

• Analiza rezultatelor 

obţinute şi stabilirea 

strategiei pentru 

eliminarea lacunelor 

Octombrie 2020 

 

Semestrial 

Conform graficului 

Permanent 

 

După fiecare sondaj 

Permanent 

Acţiune locală 

4 
Parcurgerea ritmică 

a materiei 

 Parcurgerea integrală a programelor 

şcolare şi realizarea tuturor obiectivelor/ 

competenţelor propuse de acestea: 

- Creşterea cu 15% a 

performanţelor şcolare 

Chestionare 
 

 

Directorii 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

Lunar (20 ale lunii) 

Acţiune locală 
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Nr. 

crt. 
Obiective Acţiuni 

Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale 

şi 

Financiare 

Umane 

- Controlul periodic al stadiului 

parcurgerii materiei 

- Prezentarea concluziilor în catedre 

şi Consiliul de Administraţie 

 Intervenţia rapidă pentru îmbunătăţirea 

nivelului de pregătirea elevilor care vor 

susţine examene naţionale 

Documentaţia 

 

Reţeaua informatică 
 

 

Cabinete metodice 

 

Biblioteca 

Comisia de verificare a 

ritmicităţii notării 

Responsabilii de 

catedră 

După realizarea 

sondajelor 

După realizarea 

sondajelor 

 

5 

Susţinerea şi 

stimularea creşterii 

valorii a elevilor 

capabili de 

performanţă 

 Identificarea elevilor capabili de 

performanţă 

 Pentru elevii cu care optează pentru 

participarea la concursurile şcolare se va 

proiecta şi realiza un program special de 

pregătire 

 Pentru stimularea participării elevilor 

şi motivarea profesorilor ce vor 

organiza pregătirea se vor realiza 

festivităţi de recunoaştere a rezultatelor 

acestora şi se va încerca obţinerea de 

fonduri din venituri extrabugetare 

pentru premiere 

- Creşterea cu 10% a 

numărului de premii la 

concursurile şcolare, 

naţionale, judeţene, locale 

- Rezultatele obţinute vor 

fi popularizate în mass 

media 

- Creşterea cu 10% a 

numărului elevilor care 

doresc să participe la 

concursuri 

- Premierea elevilor şi a 

profesorilor cu performanţe 

la olimpiadele naţionale 

Venituri 

extrabugetare 

Directorii 

Consiliul de 

Administraţie 

Comisiile de catedră 

 

Responsabilii de 

catedră 

Permanent 

 

 

Noiembrie 2020 

Noiembrie 2020 

 

Martie - Mai 2021 

Acţiune locală 

6 
Ameliorarea 

frecvenţei elevilor 

 Control lunar în baza unei fişe 

realizată pentru fiecare clasă 

 Identificarea cauzelor care determină 

absenţele 

 Stabilirea măsurilor pe care şcoala le 

poate lua în vederea asigurării 

frecvenţei si prin intermediul Proiectului 

ROSE 

 Intensificarea legăturii cu familia, 

poliţia 

- Sancţionarea promptă a 

elevilor care absentează 

nemotivat în limitele 

Regulamentului şcolar şi 

ROI 

- Reducerea numărului de 

absenţe/elev cu 20% faţă 

de anul şcolar precedent 

- Număr de adrese, 

scrisori şi înştiinţări 

Documentaţia 

Reţeaua informatică 

Diriginţii 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Comisia de verificare a 

ritmicităţii notării, 

frecvenţei şi disciplinei 

 

Profesorii 

Lunar Permanent 

 

Octombrie 2020 

 

Permanent 

Acţiune locală 

7 

Realizarea evidenţei 

stării de sănătate a 

elevilor şi 

sprijinirea elevilor 

cu CES 

 Se va realiza o evidenţă clară a 

incidenţei anumitor afecţiuni în rândul 

elevilor; efectuarea vaccinurilor 

 Stabilirea unui program de lucru 

pentru copii cu CES cu profesorii de 

sprijin  şi itineranţi 

 Colaborarea cu profesorii în vederea 

sprijinirii elevilor cu CES 

 Realizarea şi continuarea unor acţiuni 

în cadrul SNAC 

- Realizarea evidenţei  

- Starea bună a sănătăţii 

elevilor  

 

- Progresul elevilor cu 

CES 

 

Cabinet medical 

Cabinet psihologic 

Consilierul psiholog 

Diriginţii 

 

Cadre medicale 

Cabinetul medical 

Prof. de sprijin şi 

itinerant 

 

Comisia de Securitate 

şi Sănătate în Muncă” 

Semestrial Acţiune locală 
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Nr. 

crt. Obiective Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

1 

Implicarea elevilor 

liceului în activităţile 

şcolii şi cu comunitatea 

locală 

 Colaborarea conducerii liceului cu 

Consiliul Consultativ al Elevilor 

 Formarea unui „nucleu cheie" de 

elevi care să reprezinte vocea 

liceului în comunitatea locală: în 

relaţiile cu Primăria Piteşti, cu 

Consiliul Local şi Judeţean, cu 

instituţii de cultură sau cu agenţii 

economici 

 Implicarea permanentă a elevilor în 

activitatea curentă a şcolii (oferta 

curriculară, strategia promoţională, 

ambient, activităţi extracurriculare, 

starea disciplinară, utilizarea unor 

venituri etc.) 

- Numărul şi calitatea 

acţiunilor realizate în 

parteneriat 

 

- Reducerea cu 20% a 

disfuncţionalităţilor/ 

conflictelor în relaţia cu 

elevii 

 

- Numărul mare de elevi 

implicaţi 

Documentaţia 

 
Reţeaua informatică 

 

 

 

Cabinete metodice 

Sala de consiliu 

Directorii 

 

Comisia de Consiliere şi 

Orientare, activităţi 

Extracurriculare 

 

 

Diriginţii 

Profesorii 

An şcolar 

2020/2021 

 

 

 

 

Decembrie 2020 

 

 

 

 

Permanent 

Acţiune locală 

2 

Valorificarea eficientă 

a tuturor posibilităţilor 

de educaţie în cadrul 

oferit de instituţia 

şcolară 

 Realizarea programului propriu de 

activităţi extracurriculare 

 Tematica orelor educative va fi 

aleasă în funcţie de cerinţele şi 

problemele elevilor 

 Se vor organiza activităţi 

extraşcolare în funcţie de cerinţele 

elevilor şi disponibilităţilor 

profesorilor 

 Se vor valorifica valenţele 

educaţionale din cadrul orelor de 

predare învăţare ori de câte ori este 

nevoie 

- Numărul activităţilor 

extracurriculare, calitatea 

lor şi numărul elevilor 

antrenaţi 

- Portofoliile rezultate în 

urma activităţii elevilor în 

cadrul proiectelor derulate 

în colegiu. 

Documentaţia 

 

Reţeaua informatică 

Directorul 

 

Consilierul pentru proiecte 

şi programe 

 

Diriginţii 

 

Comisia pentru activităţi 

extracurriculare, proiecte 

şi parteneriate 

Sondarea interesului 

elevilor 

Sept. – Oct. 2020 

 

Realizarea tematicii 

Septembrie – 

octombrie 2021 

Acţiune locală 

3 

Orientarea şcolară şi 

profesională se va 

realiza în concordanţă 

cu specificul condiţiilor 

socio-economice ale 

ţării 

 Se vor desfăşura ore educative cu 

obiective ce vizează OSP şi 

examenele şcolare 

 Se vor realiza activităţi de tip OSP 

cu părinţii elevilor claselor a XII –a  

 Se vor realiza întâlniri ale elevilor 

- Creşterea cu 10%  a 

numărului orelor de 

consiliere de grup şi 

individuală 

 

- Creşterea cu 10%  a 

Cabinet consilier 
psiholog 

 

 

 

Documentaţia 

Consilier psiholog 

 

Diriginţii claselor finale 

pentru anul şcolar 2017 - 

2020 

 

Periodic  

(în funcţie de clasă) 

 

 

Periodic 

 

Acţiune locală 

5.   INIŢIEREA ŞI PROMOVAREA PROIECTELOR EDUCATIVE, PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE LA NIVEL  

LOCAL, REGIONAL, NAŢIONAL, EUROPEAN 
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Nr. 

crt. Obiective Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 

Resurse 

Orizont de timp Observaţii Materiale  

şi  

Financiare 

Umane 

cu reprezentanţi ai Universităţilor şi 

ai agenţilor economici cât şi cu 

specialişti din diferite domenii de 

activitate 

 Se va realiza o situaţie clară a 

elevilor după absolvire 

gradului de integrare pe 

piaţa muncii sau într-o 

formă superioară de 

învăţământ a absolvenţilor 

 

 

 
Reţeaua informatică 

Consilier psihopedagog 

Comisia diriginţilor 

 

Comisia de activităţi 

extraşcolare. 

 

Mai 2021 

4 

Implicarea 

partenerilor sociali 

în lărgirea 

experienţei 

educaţionale a elevilor, 

în 

orientarea 

profesională 

 Realizarea de protocoale de 

colaborare şi de parteneriate cu: 

Primăria, Poliţia, Jandarmeria, 

Pompierii, Direcţia pentru Sănătate, 

Procuratura, ONG, mass media etc. 

 Realizarea de protocoale de 

colaborare cu agenţii economici în 

vederea desfăşurării practicii şcolare 

- Creşterea cu 10% a 

protocoalelor încheiate 

- Numărul şi calitatea 

activităţilor desfăşurate în 

parteneriat 

- Desfăşurarea în condiţii 

optime a practicii şcolare 

Documentaţia 

 

Reţeaua informatică 

Directorii 

 

Coord. pt. proiecte şi 

programe 

 

Diriginţii 

Profesorii 

Permanent  

 

An şcolar  

2020 - 2021 

Acţiune 

locală/judeţeană 

5 

Realizarea unor 

programe de 

parteneriat la nivel 

naţional 

 

 Activităţi în cadrul Spring Day for 

Europe 

 

 Continuarea parteneriatului cu 

Junior Achievement 

 

 Târgul ”Firmelor de Exerciţiu” la 

nivel judeţean şi naţional 

 

 Concursul naţional de Creaţie 

Textilă Junior Designer 

- Creşterea cu 10% a 

numărului de parteneri şi 

parteneriate încheiate 

- Creşterea cu 25% a 

numărului de elevi şi cadre 

didactice participante 

- Un număr minim de 2 

activităţi lunare, în calitate 

de participanţi 

- Popularizarea 

activităţilor în mass-media 

Fonduri extrabugetare 

 

Echipele de proiect 

 

Echipa managerială 

 

 

Coord. proiecte 

 

Contabil şef 

 

Multiplicator informaţie 

An şcolar  

2020 - 2021 

Acţiune 

internaţională 

 

6 

Organizarea unor 

simpozioane, activităţi, 

concursuri, mese 

rotunde etc. care să 

definească ethosul 

unităţii 

 Înscrierea activităţilor, 

concursurilor etc. în graficul ISJ 

 Organizarea activităţilor specifice 

participării la concursul 

EduManager 

 Participarea  la „Târgul Firmelor 

de Exerciţiu" 

 Organizarea activităţilor specifice 

participării la concursul EuroScola 

 ”Împreună pentru viitor” – 

ARTERAPIE – proiect în cadrul 

SNAC 

 Desfasurarea activitatilor  conform 

orarului ROSE 

- Cel puţin 40% din 

cadrele didactice implicate 

în echipele de proiect 

- Cel puţin 80% din elevi 

implicaţi în echipele de 

proiect 

- Popularizarea 

activităţilor în mass-media 

Fonduri extrabugetare 

Echipele de proiect 

 

 

Echipa managerială 

 

 

Coord. Proiecte 

Cadre didactice 

Octombrie 2020 

Decembrie 2020  

Martie – Aprilie 

2021 

 

Mai 2021 

 

Mai 2021 

 

 

Acţiune 

locală, 

judeţeană, 

naţională 

  

  



ANEXA 14 
 
 
 

ECHIPA DE ELABORARE P.A.S. 
AN ŞCOLAR 2020-2021 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea cu PJ Localitatea 
Calitatea în comisie 

(preşedinte / membru) 
Numele şi prenumele  
persoanei desemnate 

1 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Preşedinte CA / Director Prof.Drd. Procopiu Bianca 

2 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu" 
Piteşti 

Responsabil / Director 
Adjunct  

Prof. Grosaru Andreea  

3 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Gugiu Cornel 

4 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Cozmulescu Iuliana 

5 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Corbu Silvia 

6 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Tudor Fănuța  

7 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Impingău Maria  

8 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Duțu Diana  

9 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Vlădău Paul 

10 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Dinu Mihaela 

11 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Tudor Mirela 

12 
Colegiul Tehnic 

"Armand Călinescu"  
Piteşti Membru Prof. Pîrjol Marinela 

 


