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Introducere 

 
„Educaţia nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii.  Este capacitatea 

de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.” 

 Anatole France 

 

 

Planul de Acţiune al Şcolii se înscrie înt-un cadru mai larg de estimare a liniilor 

de dezvoltare, a politicilor şi strategiilor de urmat în învăţământul românesc, pentru 

adecvarea la realitatea socio-economică şi culturală, pentru perfecţionarea serviciilor 

educative şi pentru alinierea la modelele şi practicile europene.  

  

Planul de Acţiune al Şcolii este instrumentul prin care echipa managerială îşi 

propune să realizeze schimbări şi o dezvoltare instituţională în condiţii de 

complexitate. Este expresia unei analize, a unei gândiri critice şi decizii colective, 

unei comunităţi de finalităţi şi interese precum şi a dorinţei comune de schimbare  şi 

cooperare.  

  

Planul de Acţiune al Şcolii constituie referinţa majoră în elaborarea şi 

fundamentarea deciziilor din cadrul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Târgu 

Jiu.   

  Scopul PAS este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului 

profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de 

acțiune a instituţiei de învăţământ, de a contribui la creşterea calităţii învăţământului, 

inclusiv a inserţiei ratei socio-profesionale a absolvenţilor.   

  

Cu ajutorul acestuia se doreşte eliminarea punctelor slabe, a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, precum şi înlăturarea ameninţărilor sau atenuarea 

efectelor acestora. 

De asemenea, în procesul de elaborare a Planului de Acțiune al Școlii trebuie 

să se țină cont de următoarele reglementări legislative: » LEGEA EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; » Ordinul 

5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; » Obiectivele Strategiei Europa 2020; » 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; » Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI); » Planul 

Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI).  

 

Organizarea activității educaționale în cadrul unității de învățământ, în 

condițiile realității pandemice, începând cu luna martie 2020, având ca prioritate 

asigurarea condițiilor de securitate pentru toți elevii și toate persoanele angajate în 
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educație presupune  implementarea legislației modificate din cauza pandemiei cu 

SARS-CoV-2. 

Este nescesară o abordare flexibilă a procesului educațional, axată pe trei 

scenarii. 

 

ABORDARE FLEXIBILĂ 

 

II.1.SCENARIUL VERDE ȘI SISTEMUL ON-LINE 

Considerăm că pentru a reuși să prioritizăm atât sănătatea cât și educația, va fi 

nevoie de flexibilitate din partea școlii, a părinților și a elevilor noștri. În scenariul 

verde, învățarea se va realiza în formatul obișnuit, “față în față”, respectând normele 

de distanțare socială și regulile de prevenire a Covid 19. 

Acest an școlar presupune schimbări esențiale, noi ne pregătim să acoperim 

nevoile de învățare ale elevilor noștri atât la distanță, cât și în școală, prin 

identificarea unor soluții și circuite care să limiteze cât mai mult contactul între elevi 

sau îmbolnăvirea lor. 

În cazul în care un elev sau un membru al familiei sale va suferi din cauza 

pandemiei cauzate de virusul Sars-Cov 2, va fi necesar să rămână în carantină, izolare 

sau sănătatea nu îi va permite accesul fizic la școală, vom asigura accesul elevului la 

ore prin sistemul online. 

În fiecare sală de clasă exista un sistem de camere video cu microfon 

încorporat, astfel încât elevii noștri să poată participa în mod activ și în timp real la 

toate activitățile de predare. 

Toți elevii care se vor afla în carantină sau izolare, vor avea acces nemijlocit și 

direct la platforma GSuit și ne vom asigura că vor menține legătura cu cadrele 

didactice de la clasă pe perioada izolării. 

Pentru elevii vulnerabili din punct de vedere medical sau care provin din 

familii cu membri care sufera de boli cornice pot solicita prin cerere online adresata 

pe colegiuleconomic_vm@yahoo.com la care se anexeaza si o adeverinta din parte 

medicului specialist/de familie, in vederea partciparii la ore exclusive online. 

 

II.2. SCENARIUL GALBEN și SISTEMUL ON-LINE 

În situația scenariului galben, vom implementa următoarele măsuri: 

1. Realizarea de activități față în față cu clasa a XII-a A, B, C, D, E, F, G. 

2. Cursuri in sistem hibrid pentru clasele intermediare clasa IX-XI și 

învățământul profesional. 

Trecerea de la un scenariu la altul se face în baza incidenței cazurilor SARS-

CoV2 pe localități. 
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PARTEA 1 – CONTEXT 

1.1. Formularea scopului  

      SCOPUL 

       Planul de acțiune al școlii face parte din sistemul de asigurare al calității, el este 

un mijloc de comunicare între școală și principalii săi parteneri, reflectând nivelul de 

performanță al școlii. 

        Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui P.A.S. specific pentru              

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, pe documentele U.E. în domeniu, pe 

Programul de Guvernare – Politica în domeniul Educaţiei, pe Planul managerial al 

I.S.J Gorj, precum şi pe evaluările proprii în ceea ce priveşte situaţia în care se 

găseşte colegiul nostru.   

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. 

Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă; ea poate emana numai de 

la convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei deveniri 

constituie resortul de bază al oricărei activităţi cognitive. 

Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării 

tuturor domeniilor de activitate. Un spaţiu european deschis al sistemului de 

învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii 

regionale, etnice, culturale. Avem deci nevoie de un sistem educativ care să stimuleze 

interculturalitatea, mobilitatea transeuropeană şi cooperarea la toate nivelurile.  

P.A.S. –ul  Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” este elaborat şi 

fundamentat în strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în care îşi desfăşoară 

activitatea, ţinându-se cont de factorii care influenţează eficienţa activităţii 

educaţionale: 

•Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii; 

•Competiţia tot mai accentuată între colegiile existente la nivelul județului; 

•Schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale; 

•Politica managerială a liceului şi a comunităţii locale. 

VIZIUNEA ȘCOLII: 

       Un învăţământ de calitatea, la nivel european: acces la educaţie pentru toţi 

copiii/elevii, performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, 

cooperare, toleranţă şi deschidere. 

MISIUNEA SCOLII: 

“Ne propunem să transformăm şcoala într-un centru de resurse educaţionale” şi 

de servicii oferite comunităţii în interacţiune cu mediul social, cultural şi 

economic, să asigurăm un viitor european elevilor şcolii. 

Vom acţiona pentru satisfacerea nevoii fiecărui elev şi pentru depăşirea 

aşteptărilor acestuia în ceea ce priveşte schimbarea, înţelegerea şi respectarea 
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valorilor unei societăţi democratice şi să oferim locuitorilor din judeţul Gorj 

oportunităţi de educaţie şi instruire accesibile, de înaltă calitate. 

 

Odată definită misiunea şcolii, este foarte important ca în continuare să se 

realizeze asimilarea ei de către profesori, elevi şi alţi parteneri sociali cu scopul 

impunerii noastre pe o piaţă competitivă a forţei de muncă. Cu alte cuvinte, ne dorim 

a fi o alternativă atât pentru tânărul, cât şi pentru cetăţeanul adult care, printr-o 

educaţie modernă, se va dezvolta şi va deveni o personalitate, integrat total în 

societate. 

În toate activităţile, şcoala promovează calitatea, dezvoltarea creativităţii, 

responsabilitatea, toleranţa, performanţa, egalitatea şanselor, dialogul, spiritul de 

echipă, activităţi de cooperare europeană din cadrul proiectelor/programelor 

europene. 

Prin derularea activităţilor şi proiectelor de cooperare europeană, Colegiul 

Economic „Virgil Madgearu” şi-a propus promovarea unei schimbări adaptate 

standardelor europene, bazată pe o educaţie de calitate, care să dezvolte valori 

europene, abilități și competențe esențiale pentru carieră și pentru viață personală, 

absolut necesare asigurării un viitor european elevilor şcolii. 

De asemenea, acţionează pentru satisfacerea nevoii fiecărui elev şi pentru 

depăşirea aşteptărilor acestuia în ceea ce priveşte schimbarea, înţelegerea şi 

respectarea valorilor unei societăţi democratice. Elevii sunt implicaţi în diverse 

activităţi şi proiecte comunitare, asigurâdu-li-se egalitatea şanselor la o educaţie 

performantă, în acord cu valorile democratice şi europene. Ei sunt formaţi să 

manifeste deschidere faţă de Europa şi faţă de valorile civice europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea europeană a fost dezvoltată la nivelul CEVM Tg-Jiu prin 

contribuția activă și împărtășită la diversitatea valorilor europene a activităţilor de 

cooperare europeană care au vizat: 

 creșterea gradului de participare activă a tinerilor la propria comunitate, la UE 

în general, a respectului pentru valori comune  și pentru principii democratice 

necesare coeziunii sociale și a abilității de a comunica constructiv în diferite 



8 

 

medii pentru a manifesta toleranţă, sentimentul responsabilităţii, exprimarea şi 

înţelegerea diferitelor puncte de vedere în scopul încurajării şi promovării 

cetăţeniei active în rândul tinerilor, prin procesul de educaţie („Your Europe, 

Your Say – YEYS”); 

 ”Eurocalificare prin mobilități Erasmus+” 

ID: 2018-1-KA102-047979, Acțiunea cheie 1- Formare profesională (VET); 

 S.T.E.P. UP Seminar for Trainers of Erasmus + Programme, 04.01.2018-

09.01.2018 în Leszno, Poland, Dezvoltarea profesională prin dobândirea de noi 

abilități și experiențe profesionale, Bune practici în UE pentru o mai bună 

colaborare între profesori și formatori; 

 cunoaşterea aspectelor din cultura istorică, geografică, lingvistică şi 

profesională europeană prin activităţi prilejuite de Ziua Europei,  proiectele 

POSDRU derulate; 

 promovarea activă a valorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, 

cooperare, echitate, toleranţă, onestitate, onoare, responsabilitate, spirit civic 

etc.), pentru evitarea formării unor reprezentări eronate a diferenţelor dintre 

etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, categorii sociale, grupuri profesionale, 

întegrarea valorilor culturale și istorice româneşti în patrimoniul european, 

promovarea dialogului si a toleranţei, a încrederii în sine pentru convieţuirea 

civilizată cu alte naţiuni ( Istoria Recentă a României, ”THROUGH YOUR 

EYES”, ”LET THE GOOD START YOU” );                                           

 consolidarea aptitudinilor personale şi comportamentelor profesionale 

aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile de bază şi până 

la cele de conducere ale unei firmei, necesare într-un mediu competiţional şi a 

unei flexibilităţi existente pe piaţa forței de muncă europene și dezvoltarea  

competenţelor cheie: capacitatea de a lucra în echipă, competenţe lingvistice, 

utilizarea sistemului informatic pentru comunicare, gândire interdisciplinară,  

care s-au dezvoltat la  elevii  participanți la Târgurile Firmelor de Exerciţiu:  - 

Gyor, Ungaria 2017, Praga - Cehia, 2018 și a proiectelor POS DRU (Festina, 

”TOP Management SV-BI – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la 

poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională”, ”Firma 

de exercitiu- un prim pas in construirea propriei cariere!”, ”Practica Teoria!”); 

 înţelegerea de către elevi şi profesori a  diversităţii culturale şi lingvistice în 

Europa  și a nevoii de a conserva această diversitate, prin interrelaţionarea cu 

participanţii din alte ţări în cadrul parteneriatelor educaționale şi proiectelor 

internaţionale (eTwinning, EcoNet - Firme de exerciţiu, S.T.E.P. UP Seminar 

for Trainers of Erasmus + Programme, WAR AND PEACE II - IT'S YOUR 

TURN!, Parteneriatul România-Serbia, Ziua europeană a limbilor străine, 

XIVe Congrés mondial Fédération Internationale des Professeurs de Français- 

Français, langue ardente); 

 realizarea de activităţi în domeniul sportiv,   în cadrul proiectului "Fii activ 

vara prin sport" - Proiectul privind învăţământul secundar / Romanian 

Secondary Education Project (ROSE) implementat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale;  
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 familiarizarea cu noi standarde de evaluare, conform standardelor lingvistice 

europene și îmbogăţirea experienţei lingvistice a elevilor prin intermediul 

concursurilor de limbi moderne (Concursul Juvenes Translatores,  Ziua 

Europeană a limbilor străine); 

 formarea unor cetăţeni activi şi la educaţia pentru dezvoltare durabilă, prin 

informarea tinerilor cu privire la efectele acţiunilor lor, în plan social, 

economic sau în raport cu mediul (Proiectul Safer Internet Plus, Asociaţia 

RoRec şi Patrula de Reciclare, Let’s do it! România – curățenie în toată țara, 

într-o singură zi!); 

 creșterea gradului de participare activă a tinerilor prin prisma acţiunilor şi 

activităţilor întreprinse de instituţiile de învăţământ în scopul încurajării şi 

promovării cetăţeniei active în rândul tinerilor, prin procesul de educaţie 

(Proiectul „TRANSEL - Stagii de practică și consiliere pentru o tranziţie facilă 

de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din județul Gorj”). 

 dezvoltarea deprinderilor de utilizare a calculatorului prin desfăşurarea 

schimburilor de mesaje prin poşta electronică, (proiecte POSDRU, firme de 

exerciţiu, parteneriate educaționale cu Serbia), prin crearea de pagini WEB, 

prezentări Power Point, elaborarea materialelor promoţionale ale firmelor de 

exerciţiu (competiţii desfăşurate în cadrul târgurilor firmelor de exerciţiu: „ 

Pagina WEB”, „ Prezentare Power Point”,  „ Clip publicitar”, „ Catalog 

profesional”, „ Cel mai bun stand”, „ Tranzacţii”, „ Comunicare în limba 

engleză”) 

 realizarea programelor educaţionale Junior Achievement  - „Școala Altfel- Job 

Shadow Day”, „Școala Altfel Cheia succesului”, „Banca Și servicii bancare”, 

„Bursa și investițiile”, „Educație pentru sănătate – Nutriție”, „Finanțe 

personale”, „Compania”, „Etica în afaceri” 
 "Fii activ vara prin sport" - Proiectul privind învăţământul secundar / 

Romanian Secondary Education Project (ROSE) implementat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, august 2017- septembrie 2017, iulie 2018 – 

august 2018, iulie 2019, Optimizarea metodelor și tehnicilor de consiliere 

profesională și orientare în carieră în vederea reducerii riscului de abandon 

școlar, în rândul a 156 de elevi din categorii defavorizate, din Regiunea S-V 

Oltenia, prin activități de consiliere profesională și orientare în carieră; 
Activitățile au fost diversificate și au  avut la bază asigurarea participării 

depline a unui grup țintă numeros al comunității școlare, fără deosebire de 

origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală, cu efect 

asupra creşterii calităţii  procesului educaţional. 

 

 

1.2. Profilul actual al şcolii 
 
•La 16 septembrie 1925 Școala Comercială Elementară își începe activitatea 

în baza ord. 96333/925 al Ministrului Instrucţiei Publice cu 47 elevi la cursurile 

de zi și 9 particulari; 
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 • În1929 prin Ordinul nr. 145678 al Ministrului Instrucţiei Publice, va funcționa 

ca Şcoală Comercială Superioară; 

 

Modificări intervenite în timp: 

• 1933 – prima promoţie de absolvenţi al Şcolii Superioare de Comerţ; 

• 1933-1936 – din Şcoala Elementară şi Superioară de Comerţ se formează: 

- Şcoala Elementară de Comerţ – bugetară - durata studiilor 3 ani; 

- Şcoala Superioară de Comerţ – extrabugetară – durata studiilor 4 ani; 

- 1 septembrie 1936 -se fac următoarele transformări: 

a). Şcoala Comercială Elementară devine Gimnaziul Comercial, mărindu-şi 

ciclul de şcolarizare de la 3 la 4 ani – bugetară; 

b). Şcoala Superioară de Comerţ se transformă în Liceu Comercial cu ciclul de 

şcolarizare de 4 ani – extrabugetară: 

• 1 noiembrie 1937 – se unifică cele două şcoli sub denumirea de Liceu 

Comercial cu durata ciclului de şcolarizare de 8 ani; 

• 1 septembrie 1948 – se transformă în Şcoală Tehnică de Administraţie 

Economică (STAE) cu durata ciclului de şcolarizare de 4 ani; 

• 1 septembrie 1949 – se transformă în Şcoală Medie Tehnică Financiară cu 

durata ciclului de şcolarizare de 4 ani; 

• 15 iunie 1945 – suspendarea cursurilor şcolare; 

• septembrie 1966 – îşi reia activitatea sub denumirea de Liceu Economic de 

Contabilitate şi Comerţ cu profilele: contabilitate-merceologie; 

• septembrie 1977 – îşi schimbă denumirea în Liceu Economic şi de Drept 

Administrativ cu profilele: contabilitate, comerţ, administraţie; 

• septembrie 1990 – se adaugă o nouă specializare – alimentaţie publică şi liceul 

devine Liceul Economic Administrativ şi de Servicii, cu profilele: 

finanţecontabilitate, comerţ, administraţie, alimentaţie publică; 

• februarie 1999 – prin Ordinul Ministrului 45725/1998 se transformă în Colegiul 

Comercial „Virgil Madgearu”, Tg-Jiu 

• 2012 denumirea actuală este Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Tg-

Jiu. 

Situat pe axa geografiei spirituale brancușiene, Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” Tg-Jiu, împrumută verticalitatea operei din vecinatate și spiritul modern, 

dinamic al omului contemporan.  

             Învăţământul liceal este organizat pentru filiera tehnologică, profilul servicii 

şi 

pregăteşte în prezent elevi în domeniile Economic, Comerţ, Turism şi Alimentaţie 

publică. 

Finalizarea învăţământului liceal şi profesional se face în următoarele calificări 

profesionale: 

 de nivel 4: 

• tehnician în activităţi economice - ruta directă de calificare; 

• tehnician în administraţie - ruta directă de calificare; 

• tehnician în turism - ruta directă de calificare; 
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• tehnician în hotelărie - ruta directă de calificare; 

• tehnician în activităţi de comerţ - ruta directă de calificare; 

• tehnician în achiziții și contractări - ruta directă de calificare; 

• tehnician în gastronomie - ruta directă de calificare; 

• organizator banqeting - ruta directă de calificare. 

 

 de nivel 3: 

• ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică; 

• bucătar. 

Planul de şcolarizare cuprinde nivele de pregătire prin liceu tehnologic, cursuri 

de zi și  şcoală profesională de trei ani. 

Calificările pentru care şcoala noastră oferă pregătire sunt în domenii în care 

acoperirea este insuficientă faţă de nevoile agenţilor economici pe plan local, 

regional, naţional şi internaţional. 

 

 

 

EVOLUTIA NUMARULUI DE ELEVI 
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Planul de școlarizare realizat  pentru anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Domeniul Nivel de 

calificare

Specializare/cal

ificare 

profesională

a IX -a a X -a a XI -a a XII -a  anul I 

ÎP

anul II 

IP

anul III 

IP

a IX -a a X -a a XI -a a XII -a  anul I 

ÎP

anul II IP anul III IP

Servicii Economic

4

Tehnician în 

activități 

economice
3 3 3 4 85 76 69 119

Servicii Economic
4

Tehnician în 

administrație
1 1 1 0 28 24 26 0

Servicii Comerț
4

Tehnician în 

comerț 0 1 1 1 0 30 28 26

Servicii Turism și 

alimentație
4

Tehnician în 

turism
1 0 1 1 29 0 28 31

Servicii Turism și 

alimentație 4
Tehnician în 

hotelărie 1 1 0 0 27 32 0 0

Servicii Turism și 

alimentație 4
Organizator 

Banqeting 0 1 1 1 0 24 27 28

Servicii Turism și 

alimentație 3
Bucătar

0,5 0,5 0 17 13
0

Servicii Turism și 

alimentație

3

Ospătar 

(chelner)  

vânzător în 

unități de 

alimentație

0,5 0,5 1 17 12 22

Număr clase și număr elevi înscriși  în anul școlar 2019-2020

număr clase număr elevi

TOTAL

819

30
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Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor învățământului liceal filieră tehnologică, 

PROMOŢIA 2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

83%

16,67%

10,35%

AN ȘCOLAR 2019-2020
TEHNICIAN ÎN TURISM

INSCRISI LA FACULTATE ÎNCADRAȚI ÎN MUNCĂ STATUT NECUNOSCUT

73%

59,09%

22,73%

AN ȘCOLAR 2019-2020
TEHNICIAN ÎN COMERȚ

INSCRISI LA FACULTATE ÎNCADRAȚI ÎN MUNCĂ STATUT NECUNOSCUT
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Personal didactic: 
Personal 

didactic 

angajat 

Titulari Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Doctoranzi  Debutanti Suplinitori 

52 51 7 42 1 1  1 1 

 

Personal auxiliar: 
Secretariat Informatician Contabilitate Administrație Laborant Bibliotecar 

2 1 2 1 1 1  

 

Personal nedidactic: 
Îngrijitori curățenie Paznici Muncitori întreținere 

4 3 2 

 

Privind baza materială, instituţia dispune de trei corpuri de clădiri, 2 dintre 

acestea fiind obţinute în  cadrul programului PHARE TVET şi deţin atelierele de 

practică, dotate cu echipamente profesionale moderne în domeniul turism şi 

alimentaţie publică, echipamente IT şi echipamente de birotică.  Modernizarea 

actualului sistem de formare profesională în domeniul amintit contribuie la asigurarea 

de şanse egale pentru toţi participanţii la actul educaţional în vederea obţinerii unei 

bune calificări profesionale  la nivelul standardelor europene. Produsele rezultate din 

activităţile/proiectele/programele europene sunt utilizate eficient în procesul de 

predare-învățare-evaluare. 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ 

activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind 

de 10 minute.  

În anul 2016 a fost aprobat un plan de construire a unei săli  de sport, care are 

termen de finalizare decembrie 2017, în prezent elevii unității noastre se bucură, după 

mulți ani de așteptare, de o sala de sport modernă.  

54%

46,43%

17,86%

AN ȘCOLAR 2019-2020

2018-2019 INSCRISI LA FACULTATE 2018-2019 ÎNCADRAȚI ÎN MUNCĂ

2018-2019 STATUT NECUNOSCUT
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În anul 2017 s-a realizat instalarea unei reţele funcţionale de calculatoare, 

formată din 23 calculatoare, astfel unitatea dispune de 2 laboratoare de informatică cu 

50 unități funcționale.   

Reamenajarea bibliotecii școlare, într-un spațiu care să permită accesul elevilor 

în sala de studiu, care să înlesnească noile abordări ale predării şi învăţării.  

 

Clădirea școlii cuprinde 3 corpuri (A, B, C) cu următoarele încăperi: 

 

Nr 

crt 

Denumire Destinație Număr 

1 Amfiteatru Sală pentru activități școlare și 

extracurriculare cu 250 locuri 

1 

2 Săli de clasă Activități instructiv educative 10 

3 Laboratoare Chimie 

Fizică 

Biologie 

Informatică 

Pentru activitatea firmelor de 

exercițiu 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Cabinete Consiliere și orientare 

Limbi străine 

1 

1 

5 Sală de sport 

Teren de sport 

Desfășurarea activităților specifice 

orei de educație fizică 

1 

1 

6 Bibliotecă  18000 volume 1 

7 Secretariat Birou  1 

8 Spaţiul pentru 

echipa managerială 

Birou  1 

9 Contabilitate Birou 1 

10 Birou administratie Birou 1 

     
 

1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut 
 

Analiza stării învăţământului în unitatea noastră trebuie să debuteze cu 

evaluarea modului în care au fost atinse obiectivele propuse în strategia de dezvoltare 

a unităţii. 

Acestea au vizat cu prioritate: 

- Implementarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii în procesul 

instructiv – educativ; 

- Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi şi formarea competenţelor cheie 

pentru integrarea activă în viaţa socială; 

- Creşterea calităţii demersului educaţional precum şi a serviciilor 

educaţionale; 
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- Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală 

şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a dezvoltării 

economice şi sociale; 

- Asigurarea calităţii managementului de parteneriat şi marketing educaţional; 

- Îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii şcolare. 

Procesul educativ de predare şi învăţare din C. E.V.M. Târgu Jiu vizează în 

mod direct performanţa. Prin procesul instructiv-educativ, elevii dobândesc 

cunoştinţe esenţiale pentru formarea deprinderilor şi abilităţilor de învăţare, 

autoînvăţare şi performare. În urma unei analize realizate de fiecare catedră în parte, 

se pot enunţa următoarele concluzii:  

- Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curricumului şi îşi stabilesc 

strategiile de predare –învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, de 

specificul fiecărui colectiv de elevi (aptitudini, grad de motivare,interese), de 

rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor. În acest sens elevii susțin testări 

inițiale și finale la numeroase discipline, profesorii adaptând metodele și materialele 

didactice folosite la nivelul de cunoștințe al claselor, fiind asigurat astfel progresul 

elevilor.  

- Profesorii pun accent pe învăţarea centrată pe elev şi utilizează metode 

alternative pentru transmiterea accesibilă a informaţiilor. Aceștia folosesc din ce în ce 

mai mult softuri educaționale, prezentări Powerpoint, respectiv prezentarea de 

materiale cu ajutorul sistemelor de calcul. 

-A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice moderne în 

scopul învăţării centrate pe elev (firma de exerciţiu ş.a.). 

-S-au găsit modalităţi adecvate de descoperire şi de stimulare a elevilor 

performanţi. 

-La orele de instruire practică şi la cele de specialitate s-au manifestat 

preocupări de a dezvolta la elevi abilităţi practice, spirit economic.  

-Oferta de mijloace de învăţământ şi accesorii curriculare este valorificată 

eficient.   

Sunt folosite materiale didactice complexe, diversificate, proiectate în vederea 

atingerii competenţelor propuse în cadrul lecţiilor. 

 

Activitățile realizate în anul școlar 2019-2020: 

- reorganizarea Consiliului de Administrație, pe baza votului în secret al CP și prin 

desemnarea reprezentanţilor elevilor şi al consiliului reprezentativ al părinţilor în 

consiliului de administraţie al şcolii; 

- validarea componenței Consiliului de Administrație; 

-organizarea comisiilor pe arii curriculare şi a catedrelor metodice de specialitate 

precum şi constituirea celorlalte comisii de lucru cu caracter permanent și temporar 

sau ocazional, ce asigură o bună desfăşurare a activităţii şcolare, a căror componență 

s-a stabilit în CP și aprobat în CA; 

-numirea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, în baza hotărârii CA, pe baza criteriilor stabilite în CA și consultarea 

CP; 
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-emiterea de decizii pentru responsabilii de catedre, comisii, dirigenţii şi stabilirea 

atribuţiilor acestora;  

-emiterea de decizii în vederea realizării obiectivelor educaţionale şi de dezvoltare 

instituţională;  

- repartizarea diriginţilor; 

-elaborarea graficului și tematicii CP și CA, aprobarea acestora în CA; 

-elaborarea proiectului planului de școlarizare în raport cu recomandările PRAI si 

PLAI, discutat și votat în CP și avizat in CA; 

-propunerea către ISJ, spre aprobare, proiectului planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2020-2021; 

-introducerea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 în 

Sistemul de Informații Integrate al Învățământului din România (SIIIR); 

-propunerea spre discutare a ROFUI în CP și aprobarea în CA; 

-elaborarea bugetului de ore la nivelul Colegiului Economic Virgil Madgearu” și a 

proiectului planului de încadrare a personalului didactic pentru anul școlar 2019-

2020, discutat în CP, aprobat în CA; 

-aprobarea graficului serviciului pe școală a personalului didactic, stabilirea 

atribuțiilor acestora și afișarea la avizieruul unității; 

-discutarea metodologiei de mișcare a personalului didactic și parcurgerea etapelor de 

mișcare corespunzător calendarului de mișcare; 

-revizuirea ordinelor de numire pe post a cadrelor didactice din Colegiul Economic 

”Virgil Madgearu” Tg-Jiu; 

-elaborare PAS având în vedere PLAI revizuit; 

-activități organizatorice de realizare și respectare a normelor de igienă la nivelul 

unității școlare; 

-evaluarea personalului nedidactic; 

-transmiterea corectă și la termen a solicitărilor ISJ; 

-validarea situației școlare la sfârșitul semestrului I. 

-monitorizarea activității comisiilor şi a catedrelor metodice de specialitate, precum şi 

a celorlalte comisii de lucru cu caracter permanent și temporar sau ocazional, ce 

asigură o bună desfăşurare a activităţii şcolare, 

-monitorizarea activității coordonatorului pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare; 

-emiterea de decizii în vederea realizării obiectivelor educaţionale şi de dezvoltare 

instituţională;  

-emiterea de decizii în vederea realizării obiectivelor educaţionale şi de dezvoltare 

instituţională;  

-elaborarea procedurilor operaționale pentru activitatea didactică și pe 

compartimente; 

-desfășurarea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 4 pentru 

absolvenții claselor a 12 a proveniți din unitatea noastră, (202 elevi); 

-desfășurarea examenului de certificare a competențelor de comunicare într-o limbă 

de circulație internațională, competențelor digitale și competențelor de comunicare în 
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limba română prin echivalarea rezultatelor, pentru absolvenții claselor a 12 a (202 

elevi); 

-elaborarea procedurilor operaționale pentru activitatea didactică și pe 

compartimente; 

-organizarea Olimpiadei de tehnologii, etapa pe școală, etapa judeteană 2020; 

- desfășurarea examenelor de diferențe pentru elevii veniți la CEVM; 

-validarea situatiei școlare pentru anul școlar 2019-2020; 

-transmiterea corectă și la termen a solicitărilor ISJ; 

 
REZULTATELE OBŢINUTE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 
OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

Economic 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concurs Numeșiprenume elev Clasa Premiul 

obținut 

Profesor coordonator 

1 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

Burlan Gheorghe 

Claudiu 

 

XI I Arsenie Adela Mădălina,    

Bărboi Valeria  

 

2 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

Straț Robert Daniel 

 

XII I Popescu Melania Maria,    

Sichitiu Irina 

 

3 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

Budulan Rădulescu 

Ana Maria 

 

XII M Arsenie Adela Mădălina,    

Giorgi Isabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

Turism și alimentație 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concurs Numeșiprenume elev Clasa Premiul 

obținut 

Profesor coordonator 

1 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

Arhot Crina Oliana 

 

XI II Baloșin Viorica,                  

Giorgi Isabela,                           

Gomoi Mihaela,           

Voinea Oana Alina 

 

2 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

Cinpoeru Rebeca 

 

XI M Baloșin Viorica,                  

Giorgi Isabela,                           

Gomoi Mihaela,           

Voinea Oana Alina 

 

3 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

Albița Alexandra 

Elena 

 

XII I Baloșin Viorica,                  

Giorgi Isabela,                           

Gomoi Mihaela,           

Voinea Oana Alina 

 

4 OLIMPIADA  DIN ARIA 

CURRICULARĂ 

Stăniloiu Mihaela 

Cosmina 

XII M Baloșin Viorica,                  

Giorgi Isabela,                           
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TEHNOLOGII (FAZA 

JUDEȚEANĂ) 

 Gomoi Mihaela,           

Voinea Oana Alina 

 
 

 

 

 

PROIECTE ȘI PARTENERIATE 

 
  Componentă indispensabilă a procesului de învăţământ, activitatea educativă a 

fost proiectată, la nivelul unităţii de învăţământ, având în vedere problematica majoră 

a noului plan cadru pentru aria curriculară, “consiliere şi orientare”, adaptat la 

specificul local şi la caracteristicile unităţii de învăţământ. 

Până în prezent s-au desfăsurat o multitudine de activităti care au contribuit la 

întărirea dimensiunii europene a școlii: proiecte naționale și internaționale, 

activități în care s-au implicat elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității 

locale și care au deschis calea educării elevilor pentru valorile europene, comunicarea 

într-o limbă străină, utilizarea TIC. 

Ca o încununare a activitătilor europene derulate în școală, Colegiul Economic 

„ Virgil Madgearu ” Tg-Jiu a dobândit, în anii 2009, 2012, 2015 titlul de „Scoală 

Europeană”. 

Proiectele educative realizate în anul şcolar 2018-2019 au vizat implicarea unui 

număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi 

extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea 

elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea tentaţiilor străzii. 

Au fost desfășurate următoarele activități educative: 

- 09.09.2019 - Festivitatea de deschidere a anului şcolar -Familiarizarea elevilor 

cu diriginţii şi profesorii; organizarea colectivelor/ Directorul si toate cadrele 

didactice 

- 05.10.2019  - ”Ziua educației”/Activități educative, culturale, sportive/ 

Diriginți 

- 05-12.10.2019 -Sesiuni electorale/ Alegerea noului Consiliu Școlar al  

- Elevilor  

- 22.11.2019  -Balul  bobocilor - Spectacol, concurs, seară dansantă/ Diriginti şi 

elevi cls.a XII-a  

- 15.01.2020 – Ziua Națională a culturii – Mihai Eminescu/ profesorii de limba 

și literatura română  

- 30.01.2020 - „Şcoala se prezintă” (bisemestrial)/Materiale publicitare

 /Responsabil cu promovarea imaginii şcolii 

 

 
GRAFIC PROIECTE/ CONCURSURI ȘCOLARE LOCALE/ JUDEȚENE 

AN ȘCOLAR 2019-2020 
NR. 

CRT 
Titlul 

Proiectului 

Parteneri Coordonator 

Proiect 

Tip proiect Perioada de 

desfasurare 

Rezultate/ 

premii proiecte 

1.  Proiect 

Educational 

Banca 

Nationala a 

 Dutescu 

Mirela, 

Program 

de 

Octombrie 

2018 

- 
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Scoala 

Financiara 

ADER 

EURO 

 

NIVEL 
Local 

Romaniei, 

Agentia Gorj 

Richiter 

Adriana, 

Garaiacu 

Delia, 

Arsenie 

Madalina 

 

Educatie 

Financiara 

Ianuarie 

2019 Martie 

2019 Iunie  

2020 

2.  Proiect de 

Parteneriat 

Institutional 

“Hai sa 

ajutam” 

 

 

 

NIVEL 
Local 

C.S.A.P.R Tg.-

Jiu 

Dumitrescu 

Aurora 

Arsenie 

Madalina 

Richter 

Adriana 

Giorgi 

Izabela 

Dan Aurelia 

Veronica 

Jilaveanu 

Andreea 

 

Educatie 

pentru 

voluntaria

t 

Proiect de 

Parteneria

t 

Institution

al 

 

 octombrie 

2018 

decembrie 

2018 

aprilie 2019 

2020 

- 

3. Ucenic Chef 

NIVEL 
Judetean 

S.C Crescendo 

SRL 

AnnaEvents.S.

R.L 

Calugaru 

Narcisa 

Voinea 

Oana 

Proiect de 

Parteneria

t 

Institution

al 

 

Aprilie  - 

4. Nasterea 

Domnului- 

Colinde 

 

NIVEL 
Judetean 

ISJ Gorj 

Consiliul 

Judetean 

Primaria 

Judetului Gorj 

CCD Gorj 

Vatafu 

Stefan 

Concurs 

Interjudet

ean 

19 

decembrie 

2019 

Locul I 

sectiunea 

grup- corul 

CEVM 

Locul I 

sectiunea 

solisti- Loga 

Andreea 

5. The 

European 

Job Market 

 

 

NIVEL 
Judetean 

 

Colegiul 

Tehnic 

Matasari 

Colegiul 

Tehnic 

“General 

Gheorghe 

Magheru”, 

Tg.-Jiu 

Liceul 

Energetic Tg.-

Jiu 

Colegiul 

Economic 

“Virgil 

madgearu”, 

Tg.Jiu 

Dan Aurelia 

Veronica 

Jilaveanu 

Andreea 

Proiect de 

parteneria

t 

Interinstit

utional 

mai  
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6. “Profesorul 

SEI” Sprijin 

Educational 

Intensiv 

 

NIVEL 
Local 

 

CEVM Borcan 

Mihaela 
Proiect 

Educatio

nal 

 

Februarie 

2019 

Martie 

2020 

Activități 

remediale. 

Pregătire 

pentru 

performanță. 

7. Program de 

“Parenting”  

 

NIVEL local 

 

ISJ Gorj 

CJRAE Gorj 

Richter 

Adriana 

Stanca 

Silvana 

Garaiacu 

Delia 

Dutescu 

Mirela 

Proiect 

Educatio

nal 

 

 -Educație 

parentală 

8. “Caravana 

Prieteniei” 

 

NIVEL 
judetean 

 

Scoala 

Gimnaziala 

Sambotin, Gorj 

Borcan 

Mihaela 

Proiect de 

parteneria

t 

Education

al 

Decembrie2

018 

Martie 2019 

2020 

- 

 

9. Promovarea 

turismului 

cultural in 

Gorj 

NIVEL 
judetean 

 

Asociatie 

pentru 

promovare si 

dezvoltarea 

turismului 

“Acasa la 

Brancusi” 

Gomoi 

Mihaela 

Calugaru 

Narcisa 

Proiect de 

parteneria

t 

Education

al 

22 

octombrie 

2018 

15 

noiembrie 

2018 

2019-2020 

- 

10.  

”GORJ-

Cultură si 

tradiție” 

NIVEL 
judetean 

 

Consiliul 

Judetean Gorj 

 

Gomoi 

Mihaela 

Calugaru 

Narcisa 

Proiect de 

parteneria

t 

Education

al 

Decembrie 

2018 

2019-2020 

 

11 Proiect 

educational 

”Trăim 

împreună în 

diversitate” 

CEVM 

Insp. Școlar 

învăț. 

Minorități prof. 

Gîrdu Cristinel 

Borcan 

Mihaela 

Proiect de 

parteneria

t 

Education

al 

2019-2020  

12 Proiect 

wducațional 

”Biblioteca –

o lume a 

cărților” 

Biblioteca 

Județeană 

Christian Tell 

Gărăiacu 

Delia 

Educație 

culturală 

2019-2020  

13 Concurs 

Județean ed.I 

”Micul 

antreprenor” 

Nivel 

CEVM 

ISJ Gorj 

Arsenie 

Mădălina 

Educație 

antrepren

orială 

10.02.2020  
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județean 

 

GRAFIC PROIECTE/ CONCURSURI SCOLARE INTERJUDETENE/ 

REGIONALE/NATIONALE/INTERNATIONALE 

 

AN SCOLAR 2019-2020 
NR. 

CRT 

TITLUL 

PROIECTULU

I 

NIVEL AUTOR 

PROIECT 

TIP 

PROIECT 

PERIOADA DE 

DESFASURARE 

SEMNATURA COORDONATOR 

1.  Europa si 

noi 

Regional/  

editia 8 

Prof. 

Richiter 

Adriana 

Simpozio

n și 

Concurs 

regional 

Domeniul 

științific 

9 Mai 2020  

2.  Educatia 

in context 

european 

Regional/ 

editia 6 

 

 

Prof. 

Arsenie 

Madali

na 

Domeniul 

stiintific 

Martie 2020  

     

3. 

Oameni si 

locuri 

Interjudete

an 

Editia 2 

Prof. 

Giorgi 

Izabela 

Domeniul  

intercultur

al 

Aprilie 2019  

4. Icoana-

cale catre 

Dumnezeu 

Interjudete

an 

 

Prof. 

Vatafu 

Stefan 

Concurs 

Interjudet

ean 

18 Mai 2019  

5. De la 

virtual la 

real prin 

firmele de 

exercitiu 

Interjudete

an 

Editia 1 

Prof. 

Arsenie 

Madali

na 

Domeniul 

stiintific 

Martie 2020  

 
        

 

 În anul şcolar 2019-2020 s-au încheiat și derulat numeroase acorduri/ contracte de 

parteneriat educaţionale la nivel local, regional, naţional şi international. 

Acorduri/convenții/parteneriate școlare locale/județene/naționale/internaționale: 

-Acord de parteneriat ”Proiect EUROSCOLA”, partener Scoala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” 

Tg-Jiu, coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, Jilăveanu Andreea; 

- Acord de parteneriat ”Reușim împreună”, partener Universitatea Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, 

coordonator prof. Arsenie Adela Mădălina; 

-Convenție parteneriat educational, partener Agenția pentru Protecția Mediului Tg-Jiu, 

coordonator prof. Iacobescu Elida; 

-Protocol de colaborare, partener Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM), 

coordonatori prof. Pătrășcoiu Minodora, prof. Pîrvulescu Valerică, prof. Iacobescu Elida; 

-Acord de parteneriat ”O viață colorată, o viață mai frumoasă”, partener Banca Națională a 

României –Agenția Tg-Jiu, coordonatori prof. Duțescu Mirela Lidia, prof. dr. Arsenie Adela 

Mădălina; 

-Acord de parteneriat, partener Asociația părinților CEVM ”Sunt părinte, mă implic!”, 

coordonatori prof. Belega Cristina, prof. Voinea Oana; 

-Protocol de parteneriat, partener SC Crescendo SRL, coordonatori prof. Belega Cristina, prof. 

Voinea Oana; 
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-Acord de cooperare in vederea implementării proiectului POCU ”Dezvoltarea pieței locale prin 

promovarea lanțului scurt Frăgezime din Munții Gorjului”, partener BEEFCARM 2017 SRL- 

lider de proiect, coordonatori prof. Belega Cristina, prof. Voinea Oana; 

-Acord de parteneriat, partener Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Tg-Jiu, coordonator prof. 

Baloșin Viorica; 

-Acord de parteneriat ”Din școală în viața reală prin firma de exercițiu”, partener Colegiul 

Economic Râmnicu Vâlcea, coordonator prof. Morjan Cristina Antoaneta; 

-Acord de parteneriat ”Educația schimbă vieți”, partener Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională, coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, prof. Jilăveanu Andreea; 

- Acord de parteneriat ”Educație financiară”, partener Banca Comercială Română, Sucursala Tg-

Jiu, coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, prof. Jilăveanu Andreea; 

-Acord de parteneriat ”Reușim împreună”, partener Clubul sportive Municipal Tg-Jiu, 

coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, prof. Jilăveanu Andreea; 

- Acord de parteneriat ”Proiect EUROSCOLA”, partener Scoala Gimnazială Ciuperceni, 

coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, Jilăveanu Andreea; 

- Acord de parteneriat ”Proiect EUROSCOLA”, partener Fundația pentru tineret DEL, 

coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, Jilăveanu Andreea; 

-Acord de parteneriat ”Proiect EUROSCOLA”, partener Partida Romilor ”PRO Europa” ONG 

Gorj, coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, Jilăveanu Andreea; 

-Acord de parteneriat ”Proiect EUROSCOLA”, partener Asociația EDULIFELONG Tg-Jiu, 

coordonatori prof. Dan Aurelia Veronica, Jilăveanu Andreea; 

 

 
Activităţi/proiecte/programe europene derulate de către elevii și profesorii C.E.V.M Tg-

Jiu în anii 2017-2020: 

1. "Învăț și progresez" –Proiectul privind învăţământul secundar / Romanian Secondary 

Education Project (ROSE) implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Iunie 2017- 

Iunie 2021 

2. Programul  EDMUNDO – A World of Education, Sept. 2016 –sept.2019 

3. "Fii activ vara prin sport" - Proiectul privind învăţământul secundar / Romanian 

Secondary Education Project (ROSE) implementat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, august 2017- septembrie 2017, iulie 2018 – august 2018, iulie 2019 

4. ”Eurocalificare prin mobilități Erasmus+” 

ID: 2018-1-KA102-047979, Acțiunea cheie 1- Formare profesională (VET); 

5. S.T.E.P. UP Seminar for Trainers of Erasmus + Programme, 04.01.2018-09.01.2018 în 

Leszno, Poland, Dezvoltarea profesională prin dobândirea de noi abilități și experiențe 

profesionale, Bune practici în UE pentru o mai bună colaborare între profesori și 

formatori; 

 
EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Sesiunea iunie – iulie 2015: 
 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 298 281 17 

Promovați 257 255 2 

Promovabilitate  86,25% 90,75% 11,77% 

Sesiunea august - septembrie 2015: 

 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 32 27 5 

Promovați 9 8 1 
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Promovabilitate  28,13% 29,63% 20% 

 

Sesiunea iunie – iulie 2016: 
 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 234 210 24 

Promovați 194 184 10 

Promovabilitate  82,91% 87,62% 41,67% 

Sesiunea august - septembrie 2016: 

 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 26 21 5 

Promovați 11 10 1 

Promovabilitate  42,23% 47,62% 20% 

 
Sesiunea iunie – iulie 2017: 

 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 220 207 13 

Promovați 178 175 3 

Promovabilitate  80,91% 84,55% 23,08% 

Sesiunea august - septembrie 2017: 

 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 52 37 15 

Promovați 11 9 2 

Promovabilitate  21,16% 24,33% 13,34% 

 
Sesiunea iunie – iulie 2018: 

 
 Total Serie curentă Serie anterioară 

Înscriși 232 213 19 

Promovați 194 191 8 

Promovabilitate  83,62% 89,26% 44,44% 

 
Sesiunea  iulie si august -septembrie 2019: 

 Total Serie curentă Serie anterioară 

Promovabilitate  88% 95,88% 56% 

 

Sesiunea  iulie si august -septembrie 2020: 
 Total Serie curentă Serie anterioară 

Promovabilitate  87% 92,39% 63% 

 

 

În general absolvenţii şcolii noastre se orientează spre continuarea studiilor în 

învăţământul universitar, dar şi spre integrarea pe piaţa muncii. În vederea obţinerii 

certificării, elevii au realizat lucrări de specialitate cu grad de dificultate sporit, cu 
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aplicabilitate practică acestea fiind integrate în baza materială a laboratoarelor și 

cabinetelor de specialitate. 

 

1.4. Priorităţi naţionale 

 

 Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ 

profesional şi tehnic (IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu 

obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. 

 Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în cresterea 

contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o 

economie competitivă bazată pe inovare şi cunoastere, participativă şi incluzivă. 

 Aspectelor mai sus menţionate le adăugăm provocările generate de 

fenomenul rapid al îmbătrânirii demografice, al fluxurilor migraţiei externe ceea ce 

ne conduce la concluzia că IPT va fi sistematic solicitat să răspundă unor nevoi, de 

cele mai multe ori imediate, ale angajatorilor din România. 

 Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat 

dublului rol al educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu poate răspunde, în 

sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure 

pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio - profesională. În 

aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul 

învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată de învăţarea la locul de 

muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. 

 Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată 

a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice 

pentru o planificare performantă. 

Planificarea strategică a ofertei IPT se realizează prin următoarele documente: 

- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) – realizat la nivel regional. 

- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) – realizat la nivel judeţean. 

- Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) – realizat de unitatea de învăţământ la nivelul 

comunităţii. 

        În ultimii ani, diminuarea abandonului şcolar, menţinerea cât mai mult a 

indivizilor în sistemul de educaţie şi adaptarea sistemului de învăţământ la cerinţele 

pieţei muncii, pentru a evita „producerea” de viitori şomeri, au constituit priorităţi ale 

reformei sistemului de educaţie românesc. 

 În ceea ce priveşte accesul egal şi echitabil la educaţie, sunt de relevat 

următoarele obiective urmărite cu consecvenţă de Ministerul Educaţiei Naționale: 

• asigurarea accesului egal şi universal la învăţământul obligatoriu; 

• creşterea şanselor de succes şcolar pentru copiii/tinerii din zonele şi segmentele 

sociale defavorizate (mediul rural, copiii/tinerii de etnie rromă, cu CES, marginalizaţi 

sau în situaţie de sărăcie severă); 

• creşterea oportunităţilor de participare şcolară şi de formare profesională pentru 

categoriile defavorizate, asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi; 

• profesionalizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu, în vederea inserţiei 

efective pe piaţa muncii; 
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• îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru persoanele/copiii cu nevoi 

speciale de educaţie; 

• extinderea principiului educaţiei incluzive, prin creşterea participării la 

învăţământul de masă. 

 În plus, o altă caracteristică este tendinţa de a cere aceleaşi performanţe de la 

toţi copiii, fără a înţelege diferenţele naturale, fireşti care există între ei. Multe cadre 

didactice cred că un copil care înregistrează un eşec şcolar este singurul responsabil 

pentru acest lucru, ca şi cum nu ar fi fost capabil să corespundă cerinţelor şcolii; se 

consideră, aşadar, că este obligaţia copilului de a se ridica la nivelul cerinţelor şcolii 

şi de a atinge standardele şcolare. Puţine cadre didactice înţeleg şi acceptă faptul că 

eşecul unui copil este, de asemenea, şi eşecul lor şi faptul că, şcoala este cea care ar 

trebui să se adapteze la nevoile copilului şi nu invers. 

 În acest context, Ministerul Educaţiei este conştient de faptul că accesul la 

educaţie este interconectat cu incluziunea, anti-discriminarea şi desegregarea şi că 

este răspunzător pentru a acţiona în consecinţă. 
Sursa: PLANUL DE ACŢIUNE al Ministerului Educaţiei Național pentru asigurarea accesului la educaţie 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu 

(clasele a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, 

aprofundând și particularizând competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate 

în ciclurile anterioare ale învățării. 

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție 

de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a 

ofertei de formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire 

practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev.  

 

  1.5. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

 
În regiunea Sud Vest Oltenia, educația și formarea profesională se dezvoltă în 

contextul larg al dezvoltării regionale și locale, ale căror direcții sunt date de 

documentele strategice pentru perioada actuală de programare. 

 Priorităţi locale şi regionale (PLAI, PRAI)  

Obiectivul general: Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere  
Obiective specifice:  

1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor.  

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere.  

3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din judeţ şi reducerea 

abandonului şcolar. 

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET.  

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 

6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în 

domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional. 
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La nivel regional analiza situației actuale a identificat o scădere semnificativă 

apopulației totale, determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, 

comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de 

fenomenul migrator al populaţiei către alte zone. 

Judeţul Gorj este unul dintre cele 41 de judeţe ale României. Reşedinţa lui este 

municipiul Târgu Jiu. Are o populaţie de 387.308 de locuitori şi suprafaţă de 5.602 

km². Se împărţeşte în nouă oraşe (incluzând două municipii) şi 61 de comune. Face 

parte din regiunea istorică Oltenia. 

Judeţul Gorj are o pondere în produsul intern brut pe total economie de 

aproximativ 1,80% ( 1,83% in 2009, 1,77% in 2010, 1,76% in 2011). 

Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată 

din schimbările oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul 

îngrijorător al emigraţiei la nivel naţional, în special în rândul tinerilor şi al 

persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu în perspectiva 

integrării în UE. Conform unor estimări, migraţia temporară a forţei de muncă în 

străinătate se situa la nivelul ţării în 2003 la cca. 1,7 milioane persoane (conf. 

Oficiului Internaţional pentru Migraţii, citat în PND 2007-2013, p.16).  

Regiunea Sud Vest Oltenia, prin specificul ei, a avut o migraţie negativă în 

anul 2007, numărul celor sosiţi în regiune (43400) fiind cu 2923 mai mic decât al 

celor plecaţi (46323) În judeţul Gorj se observă că mişcarea migratorie a fost negativă 

( 8583 plecaţi şi 4240 sosiţi).  

Sectorul serviciilor este în creştere, cu accent pe: tranzacţii imobiliare-închirieri 

- servicii, transport, depozitare şi comunicaţii, comerţ, turism. 

Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor 

prin: 

-diversificarea calificărilor  

-şcolarizarea pentru calificări de nivel 4 în domeniul bancar, comercial, tranzactii 

financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură. 

-creşterea cifrei de şcolarizare  

-creşterea nivelului competenţelor profesionale. 

 Oferta educațională pentru învățământul profesional este în strânsă legătură cu 

cererea de pe piața muncii pentru calificările de nivel 3. Organizarea și funcționarea 

acestei forme de învățământ este condiționată de existența contractelor-cadru 

încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile 

privind: 

a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării 

profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea 

curriculumului în dezvoltare locală; 

b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a 

elevilor din învăţământul profesional; 

c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. 

Parteneriatul cu întreprinderile - pentru asigurarea unui ÎPT care să 

răspundă cerinţelor pieţei muncii nu trebuie să pierdem din vedere că un parteneriat 
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real, activ şi eficient cu agenţii economici este absolut necesar pentru realizarea 

practicii elevilor, orientarea carierei acestora, evaluarea şi validarea competenţelor 

dobândite de elevi, planificarea ofertei de şcolarizare, adaptarea curriculumului în 

dezvoltare locală (CDL) 

la solicitarea partenerilor, contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi 

organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor. 

Parteneriatul încheiat între unităţile şcolare şi agenţii economici trebuie să 

devină o prioritate în vederea inserţiei ulterioare a elevilor din IPT. În momentul în 

care agenţii economici, parteneri ai unei unităţi şcolare vor fi implicaţi concret în 

activităţi de consultare în vederea fundamentării planului de şcolarizare, în evaluarea 

şi certificarea competenţelor profesionale, în eleborarea unor politici de formare a 

angajaţilor proprii în colaborare cu unităţile şcolare, aceştia vor beneficia ulterior de 

viitori absolvenţi capabili să se adapteze mult mai bine cerinţelor lor şi astfel, poate 

creşte productivitatea muncii şi satisfacţia angajatorilor faţă de competenţele 

angajaţilor. De asemenea, angajatorii pot alege dinntre elevii pe care îi urmăresc pe 

parcursul stagiilor de pregătire practică numai persoane de foarte bună calitate. 

             În perspectivele anului 2015 şi 2025 apare o reducere semnificativă a 

populaţiei de vârstă şcolară, reduceri sunt prognozate pentru toate efectivele din 

grupele de vârstă şcolară: 3-6 ani  care până în 2015 va scădea cu cca. 15,66%  şi 

până în 2025  cu 34,6% la nivel regional (faţă de 2003); 7-14 ani  care până în 2015 

va scădea cu cca. 28,39%  şi până în 2025  cu 38,96% la nivel local. 

PRIORITATI LOCALE 

o Corelare ofertă – nevoi de calificare 

o Orientare şi informare în carieră 

o Reabilitare infrastructură, etc. 

o Competenţe profesionale şi R.U. 

o Parteneriate 

o Şanse egale 

 
Concluzii Recomandări pentru învăţământul IPT 

Îmbătrânirea populaţiei la 

nivelul întregii regiuni 

 

 Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, 

în scopul dezvoltării serviciilor, sociale şi turistice pentru vârsta a III-a. 

 Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul 

păstrării resurselor umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe 

activă) prin retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.   

Ponderea populaţiei de etnie 

rromă comparată cu cea la 

nivelul regiunii 

 Înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET in localitaţile cu populaţie 

preponderent de etnie rromă şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea 

acestora..  

Scăderea numărului 

populaţiei la nivelul 

întregului judeţ, ritmul cel 

mai alert de descreştere 

înregistrând populaţia de 

vârstă şcolară 

 

 Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei 

muncii; 

 Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi 

prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 

 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la 

învăţământul TVET a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populaţia 

de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.):  „educaţia de a doua şansă”, 

 Promovarea unei culturi a învăţării permanente 

 Asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de 

reconversie profesională. 

 Crearea şi dezvoltarea reţelelor de şcoli pe domenii de interes cum ar fi: 

formarea adulţilor care ar putea acoperi nişa creată în formarea profesională 
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iniţială.  

Scăderea populaţiei urbane 

pe fondul dominării 

populaţiei rurale 

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de 

vârstă şcolară din mediul rural prin: 

- extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul rural 

- dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zone defavorizate (transport 

deficitar, venituri reduse ale populaţiei) 

 

2. Partea a II-a – ANALIZA NEVOILOR 
 
     2.1. Analiza nevoilor – Mediul extern (PEST- EL) 

 

O analiză atentă a factorilor politici existenți la nivelul unui stat poate ajuta la 

creșterea eficienței activității desfășurate în cadrul unității de învățământ.  

La nivelul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” factorii politici care au o 

influență directă asupra activității școlii sunt:  

» aria legislativă specifică domeniului învățământului axată pe descentralizarea şi 

autonomia sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei 

Naționale cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea 

continuă, ofertă educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, 

standarde europene;  

» asigurarea politicilor de echitate socială;  

» promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului; 

» riscul politic: corupție, tensiuni etnice, respectiv sindicate;  

» politica monetară, bugetară și fiscală în vigoare la nivel național cu implicații atât în 

procesul de alocare a resurselor, cât și în cel de control al cheltuielilor;  

» întârzieri apărute în adoptarea actelor normative cu implicații în sfera educațională; 

» îmbunătățirea relațiilor instituției de învățământ cu comunitatea care pornesc de la 

adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare; » interesul la 

nivel local pentru creşterea calităţii învăţământului, astfel școala a primit sprijin din 

partea administrației locale pentru modernizarea bazei materiale;  

» schimbări legislative la nivel naţional şi european;  

» resurse materiale şi informaţionale obținute pentru unităţile de învăţământ prin 

intermediul proiectelor şi programelor finanţate de statul român sau de către 

organismele europene–programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea 

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

informatizat) etc.;  

» formarea cadrelor didactice prin proiectele de pregătire şi perfecţionare şi a 

programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională;  

» implementarea strategiilor de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la 

standardele europene şi internaţionale.  

Factorii economici externi care prezintă o influență directă asupra activității 

Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Tg-Jiu sunt:  

» migraţia forţei de muncă în străinătate are ca efect creșterea cererii forţei de muncă 

din partea pieţei interne şi externe pentru intermediul diverselor calificări şi profesii;  
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» nivelul actual al salarizării descurajează specialiştii care vor să activeze în domeniu; 

» pot fi elaborate bugete de venituri şi cheltuieli realiste şi se pot iniţia proiecte de 

investiţii pentru dezvoltarea organizaţional-instituţională;  

» atragerea de fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi agenţi 

economici (donaţii, sponsorizări), dar și parteneriate pentru finanțarea unităților de 

învățământ;  

» suplimentarea/ redirecţionarea resurselor financiare curente;  

» existența bugetelor neechilibrate;  

» situația materială precară a părinților unor elevi;  

» politica de finanţare pe bază de proiecte şi programe ale Uniunii Europene;  

» aria economică este în descreștere la nivelul municipilui Tg-Jiu. 

Factorii sociali cu implicații în activitatea educațională a Colegiului Economic 

”Virgil Madgearu”, Tg-Jiu sunt:  

» fluctuațiile demografice au impact direct asupra întregului sistem de învățământ;  

» apariția fenomenului de abandon școlar odată cu creșterea numărului familiilor 

monoparentale;  

» oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este 

dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională;  

» parteneriat de colaborare cu Poliția, Autoritățile Locale, Asociația de părinți cu 

scopul asigurării siguranței publice în incinta școlii;  

» nivelul educaţional mediu/ sau superior al familiilor elevilor;  

» educaţia nu este suficient preţuită ca o condiţie a succesului pe termen lung în viaţă; 

» existența oportunității unei oferte de muncă extinsă pe piaţa muncii europene. 

Factorii tehnologici care stau la baza formării mediului tehnologic al 

Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Tg-Jiu sunt:  

» utilizarea maximală a resurselor  IT de care dispune școala în vederea pregătirii 

elevilor pentru o societate a cunoașterii, a globalizării informațiilor și a generalizării 

tehnologiilor avansate;  

» îmbunătățirea și actualizarea permanentă a tehnologiilor moderne de comunicare şi 

tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) pentru 

transmiterea informaţiilor cu ușurință și în scurt timp;  

» modernizarea metodelor de predare tradiționale prin adoptarea practicilor 

educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă);  

» utilizarea cursurilor de instruire şi formare prin intermediul şcolilor virtuale şi al 

spaţiilor de învăţare virtuală;  

» oportunități de formare a personalului didactic cu noile tehnologii IT;  

» implicaţii directe în productivitatea muncii datorate calității tehnologiei folosite;  

» insuficienta pregătire a cadrelor didactice în utilizarea programelor de calculator 

este un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învățământ 

preuniversitar; » introducerea noilor tehnologii precum şi creșterea calitativă a celor 

deja existente implică sporirea costurilor în investiţii şi a celor referitoare la 

pregătirea cadrelor didactice;  

» dificultăţile de acces în rândul elevilor la documentaţia în format electronic. 
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 Factorii ecologici cu influență semnificativă asupra instituției de învățământ 

sunt:  

» necesitatea introducerii educației ecologice devine prioritară mai ales că unitatea de 

învățământ se află într-o zonă cu un nivel de dezvoltare care presupune și existența 

poluării;  

» economisirea resurselor de energie termică, electrică, apă astfel încât să se protejeze 

mediul înconjurător;  

» în responsabilitățile instituției de învățământ se regăsesc și rezolvări ale 

problemelor de mediu (preluarea şi incinerarea resturilor menajere, sortarea 

deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii - plastic, hârtie, 

resturi alimentare etc.), astfel există diverse instituţii, ONG-uri interesate de 

îmbunătăţirea calităţii mediului și a unor programe şi proiecte destinate educaţiei 

ecologice şi de protejare a mediului, respectiv programe de reciclare a deşeurilor;  

» Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă are ca obiectiv 

general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare; 

» prin prisma aderării la Uniunea Europeană se impune respectarea unor norme 

precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare;  

» catastrofe naturale. 

Factorii legislativi cu influență realizată pe baza unui ansamblu coerent de 

decizii adoptate de decidenții de la nivel național și internațional sunt:  

» Ministerul Educaţiei Naționale poate să stabilească prin planurile - cadru de 

învăţământ, în funcţie de dinamica socială, economică şi educaţională, specializări 

diferite în cadrul profilurilor;  

» conform prevederii legislative, în cadrul învățământului preuniversitar se pot 

organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări;  

» la nivelul instituțiilor de învățământ operatorii economici care asigură, pe bază de 

contract cu unităţile de școlare, burse de şcolarizare, stagii de pregătire practică a 

elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenţi 

pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit prevederilor legale;  

» școlile organizează stagii de practică la nivelul instituției de învățământ şi/ sau la 

instituţiile publice cu care unitatea de învăţământ are încheiate contracte pentru 

pregătire practică sau la organizaţii - gazdă din străinătate, în cadrul unor programe 

ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională iniţială. 

 

            2.1.1. Colectarea şi analiza datelor despre mediul extern 
Forţa de muncă – statistici 

Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului 

de restructurare economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a 

populaţiei ocupate, menţinerea şomajului la valori relative constante (cu excepţia 

perioadelor de recesiune economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată. 

Dezechilibrele, atât structurale cât și în ceea ce privșste raportul între cererea si 

oferta fortei de munca , provocate de procesul de restructurare a economiei 

românești, au dat și în județul Gorj o nouă dimensiune problemei adaptarii forței de 

muncă la cerințele pieței. 
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Populaţia activă 

Populaţia activă civilă din judeţul Gorj număra, în 2016, 137600 persoane, 

respectiv 1,72% din populaţia activă a ţării şi 16,51% faţă de regiune, rata șomajului 

fiind de 7,34%. 

Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada actuală, tendinţa de reducere a 

populaţiei active s-a manifestat atât la nivelul judeţului Gorj, cât şi la nivelul regiunii, 

cu menţiunea că la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia declinul este mai puţin 

accentuat. 

Dezechilibre pe piaţa muncii 

Regiunea SV Oltenia a pierdut în perioada precedentă, 21,94% din locurile de 

muncă faţă de nivelul naţional de 20,36%. 

 

    2.2. Analiza nevoilor – Mediul intern (Autoevaluarea) 
  2.2.1. Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluare 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Predarea si învățarea  
90% dintre cadrele didactice aplică metode 

moderne de predare- învăţare bazate pe învăţarea 

centrată pe elev (sursa asistenţe ore, comisii 

metodice, cursuri de formare în cascadă) 

5% dintre profesori utilizează încă metode 

tradiţionale de evaluare 

10% dintre profesori utilizează încă metode 

tradiţionale de evaluare (sursa asistenţa ore) 

2. Materiale şi resurse didactice  
În şcoală sunt 50 de calculatoare (care sunt folosite 

de elevi). Dintre acestea 26 sunt PC (laborator info 

1), 25 sunt PC (laborator info 2). Echipament 

folosit de către personalul didactic și didactic 

auxiliar:  8 laptopuri (birouri), 3 laptopuri (laborator 

info), 4 PC (birouri). 

Există 1 tabla interactivă, 15 videoproiectoare,   8 

imprimante, 1 imprimantă color, 2 televizoare. 

Calculatoarele sunt legate în reţea şi conectate la 

reţeaua Internet 

20 % dintre calculatoare sunt depăşite moral şi 

tehnic 

Biblioteca şcolii are un fond de carte de 18000 

volume: calculator conectat  

- mijloacele de multiplicare sunt insuficiente şi 

depăşite moral. 

3. Rezultatele elevilor  
In anul 2019-2020   procentul la bacalaureat a fost 

de 92,39%, procentul de certificare a competenţelor 

profesionale 100%. 

4. Consilierea şi orientarea 

-sesiunea de toamnă a înregistrat rezultate slabe, 

datorită restanțierilor. 

- consilierea și orientarea școlară este realizată de 

către consilierul psihopedagog și profesorii 

diriginți; 

- acord de parteneriat pentru informare şi consiliere 

privind cariera; principalii parteneri sunt: ISJ, 

instituţii de învăţământ superior; agenţii economici 

la care se desfăşoară instruirea practică; 

- întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituțiilor de 

învăţământ superior; 

 



33 

 

- informarea periodică a elevilor din anii terminali 

despre oferta locurilor de muncă de pe piaţa muncii; 

- organizarea Târgului Ofertelor Educaţionale 

pentru elevii clasei a IX –a; 

- vizite la agenţii economici pentru identificarea 

locurilor de muncă conforme cu aspiraţiile şi 

posibilităţile elevilor; 

- întâlniri cu oamenii de afaceri pentru împărtăşirea 

experienţei personale. 

5. Calificări şi curriculum  
Pentru anul școlar 2019-2020 s-a realizat planul de 

școlarizare propus și aprobat, astfel: 

-economic: 3 clase; 

-administrașie:  1 clasă; 

-turism și alimentație: 2 clase; 

-învățământ profesional, calificarea Ospătar 

(chelner) vânzător în unități de alimentație: 14 

locuri și Bucătar: 14 locuri; 

-repartizarea computerizată reprezintă un risc atât 

pentru elevi, cât şi pentru şcoală; 

6. A. Baza materială  
- şcoala dispune de: 10 săli de clasă, 1 amfiteatru,7 

laboratoare şi cabinete pentru disciplinele de 

specialitate, 1 sală de sport, 1 teren sport, 1 

bibliotecă; 

 

B. Resurse fizice şi umane – cadre 

didactice 

 

-normele didactice sunt – 52,15 

-acoperite 100% cu personal calificat; 

-nu toți profesorii au participat la cursuri de 

formare; 

- există profesori care refuză să se 

autoperfecţioneze, să lucreze în echipă,să participe 

la alte acţiuni în 

afara orei de clasă; 

C. Personal didactic auxiliar şi 

nedidactic 

 

-100% personal calificat; 

-100% calificativ F.B. (sursa : fişa de evaluare); 

- rezolvă la timp sarcinile de serviciu şi îşi asumă 

responsabilitatea lucrărilor efectuate. 

- nu toţi membrii personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic sunt conştienţi că sunt implicaţi în 

procesul educativ; 

Elevii  
- 96% dintre elevi sunt implicaţi în propria formare 

(nivelul promovabilității); 

- 60% doresc să obţină performanţe; 

- 70% dintre elevi sunt conştienţi de schimbările 

care au loc în procesul instructiv educativ (sursa: 

sondaje); 

- 95% dintre elevii din anii terminali ştiu ce vor 

face după absolvirea şcolii; 

- 95% dintre elevii din anii terminali doresc 

continuarea studiilor (învăţământ superior sau 

postliceal pentru absolvenţii de liceu). 

-57% elevi navetişti; 

-5% dintre elevii din anii terminali nu ştiu ce vor 

face după absolvire; 

 

Părinţi:  
- 80% familii interesate de procesul de învăţământ 

30 % familii care se implică activ în viaţa şcolii; 

-familii dezorganizate care nu se ocupă de copii; 

-familii care nu se implică în viaţa şcolii; 

-familii cu venituri sub salariu minim pe economie. 
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7. Parteneriate şi colaborări  
- Consiliul Local  Târgu Jiu 

-Primăria Târgu Jiu 

- derularea unui parteneriat  internaţional cu Serbia 

- nici un angajator nu oferă burse de studiu elevilor; 

-puţini angajatori oferă locuri de muncă 

absolvenţilor, deşi planul de şcolarizare a fost 

întocmit cu consultarea acestora; 

Şcoala dezvoltă un parteneriat activ 

cu: 

 

- Agenţi economici, potenţiali angajatori, la care 

elevii noştri efectuează practica; 

-Implicarea agenţilor economici în : 

- organizarea şi efectuarea stagiilor de instruire 

practică; 

- realizarea CDL-urilor; 

- formarea specialiştilor şcolii noastre la parteneri; 

- sprijin în orientarea şi consilierea privind cariera; 

- asigurarea sprijinului material şi financiar. 

 

 

          2.2.2. Analiza SWOT 
 
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
» Colegiu a beneficiat de Proiectul PHARE 

2003, care asigură condiții optime pentru 

instruirea practică a elevilor; 

» Săli bine organizate, spațioase și dotate 

corespunzător;  

» Existența a 2 laboratore de informatică  

menite să asigure accesul la formarea de 

deprinderi pentru utilizarea calculatorului;  

» Dotarea  şcolii cu laboratoare de informatică, 

echipamente pentru laboratoare, aparatură 

pentru birotică;  

» Prin accesarea gratuită a internetului școala 

permite elevilor atât realizarea de referate 

științifice, proiecte și portofolii cât și formarea 

de deprinderi pentru utilizarea calculatorului. 

» Insuficienţa resurselor financiare şi 

imposibilitatea accesării lor în cazul în care 

există;  

»  Lipsa resurselor financiare pentru nevoile 

curente administrative ale cadrelor didacticde 

(xerox);  

» Lipsa resurselor financiare nu permite 

realizarea tuturor obiectivelor fixate prin planul 

managerial treptat. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

» Primăria, Consiliul Local, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean  şi partenerii economici susţin 

planurile de dezvoltare ale şcolii;  

» Atragerea de fonduri prin intermediul 

Consiliului reprezentativ al Părinţilor și din 

închirierea de spaţii;  

» Găsirea unor resurse financiare bazate pe 

parteneriate în vederea dezvoltării colegiului; 

» Extinderea parteneriatelor public-private în 

procesul educațional și al formării profesionale; 

» Politicile de stimulare a ocupării posturilor 

vacante pentru cadrele didactice și menținerii 

cadrelor didactice calificate;  

» Diminuarea numărului de cadre didactice; 

» Birocratizarea sistemului de învățământ. 
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» Existența programelor guvernamentale ce 

sprijină copiii cu rezultate deosebite la 

învățătură;  

» Standardizarea activităților și implementarea 

procedurilor în conformitate cu normele de 

evaluare ARACIP va duce la creșterea 

performanței.  

 

RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
» Reconsiderarea CEAC; 

» Existența unei colaborări excelente cu 

reprezentanţii comunităţii locale;  

» Realizarea acordurilor de parteneriat cu 

comunitatea locală, unități de învățământ 

echivalente, cu agenți economici în vederea 

pregătirii practice a elevilor, a pregătirii lor 

pentru examene, a angajării, a elaborării CDL-

urilor;  

» Rezultate deosebite la concursuri și 

olimpiade școlare;  

» Rezultate deosebite la examenele de absolvire 

și la examenele de competențe profesionale;  

» Îmbunătățiri în ceea ce privește implicarea în 

parteneriate și activități extrașcolare. 

» Numărul mare de elevi în clase, ceea ce pune 

în dificultate procesul de evaluare a progresului 

individual al fiecărui elev;  

» Slaba implicare a unor părinţi  în rezolvarea 

problemelor adolescenţilor;  

» Teama de schimbare întâlnită atât în rândul 

părinții cât și în rândul profesorilor sau al 

operatorilor economici;  

» Rigiditatea unor agenţi economici în 

formarea forţei de muncă – formare iniţială;  

» Imposibilitatea financiară a unor agenţi 

economici, dispuşi să angajeze noi absolvenţi. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
» Posibilitatea colaborării cu Primăria şi cu alte 

structuri în scopul obţinerii de fonduri necesare 

procesului educaţional;  

» Posibilitatea colaborării cu Poliţia pentru 

încheierea unui acord de parteneriat privind 

evitarea actelor de agresiune în şcoală;  

» Posibilitea realizării unor stagii de formare 

continuă în cadrul programului POCU;  

» Posibilitatea introducerii unităţii şcolare în 

circuitul internaţional şcolar, prin realizarea 

unor programe educaţionale cu unităţi şcolare 

din Comunitatea Europeană;  

» Posibilitatea realizării unui parteneriat real 

profesor-elev;  

» Posibilitatea conservării şi cultivării valorilor 

tradiţionale;  

» Posibilitatea utilizării experienţei acumulate 

în programul PHARE în elaborarea de activităţi 

de învăţare centrate pe elev, mai atractive şi 

mai captivante;  

» Mărirea gradului de implicare şi a rolului 

comunităţii locale în luarea deciziilor pentru 

dezvoltarea instituţiei de învăţământ;  

» O colaborare bună cu media locală în vederea 

» Educaţia nu mai este privită de către elevi şi 

părinţi ca un mijloc de promovare socială;  

» Diminuarea timpului acordat studiului 

datorită ancorării a cât mai mulți tineri în 

lumea digitală;  » Influenţa negativă a mediului 

extern şi a anturajului pentru adolescenţi poate 

determina comportamente deviante (abandon 

școlar, violență);  

» Dezinteresul manifestat de unii părinţi faţă de 

educaţia şi inserţia socio-profesională a copiilor 

lor;  

» Lipsa motivaţiei învăţării, datorată  influenţei 

negative  a mass-media etc.;  

» Timpul restrâns al părinților/ plecările în 

străinătate duc la implicarea insuficientă a 

acestora în viața școlară a copiilor;  

» Lipsa de venituri a unor familii pentru 

întreţinerea elevilor la şcoală, folosirea copiilor 

în activităţi gospodăreşti care duc la creşterea 

absenteismului şi la abandon şcolar;  

» Percepţia greşită despre ceea ce se face la 

şcoală şi despre ceea ce doreşte să facă şcoala; 

» Criza morală a societăţii, care se manifestă 

prin tendinţa unor membri ai săi de negare şi 
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menţinerii imaginii liceului;  

» Stabilirea legăturilor cu alte unități şcolare în 

vederea realizării unor schimburi de experiență; 

» Dezvoltarea unor proiecte de parteneriat 

educațional cu alte instituții de învățământ, 

instituții de artă și cultură, ONG-uri etc.;  

» Creșterea interesului autorităților locale în 

promovarea de parteneriate. 

încălcare a ordinii sociale; 

 » Scăderea populației școlare. 

 

RESURSE CURRICULARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
» Existența declarației de politici privind 

calitatea procedurilor pentru activitatea 

didactică și nedidactică;  

» Existența în cadrul liceului a materialului 

curricular (planuri cadru, programe şcolare);  

» Disciplinele opţionale sunt în concordanţă cu 

oferta instituţiei de învăţământ;  

» Existența, în fiecare an, a unui număr mare de 

elevi laureați la concursuri stimulează 

progresul școlar;  

» Monitorizarea evaluării elevilor;  

» Existenţa de programe speciale de pregătire a 

elevilor la examene şi olimpiade şcolare. 

» Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor 

elevilor;  

» Procedee de evaluare tradiționale pentru 

unele discipline și lipsa unor standarde comune 

de evaluare;  

» Stiluri de predare diferite. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
» Preluarea și adaptarea metodelor de bună 

practică din țările Uniunii Europene cu privire 

la activitățile didactice;  

» Existența planurilor operaționale anuale și a 

planurilor de management;  

» Atragerea tuturor categoriilor de elevi                    

în procesul de formare a unor abilităţi şi 

deprinderi practice de înaltă ţinută. 

» Instabilitatea politică cauzează schimbări 

frecvente ale Legii Educației Naționale și a 

politicilor educaționale cu impact în elaborarea 

regulamentelor, metodologiilor și ghidurilor 

metodologice;  

» Existența unor instituţii de învăţământ mai 

atractive din punct de vedere curricular;  

» Media de admitere a elevilor nu reflectă 

mereu nivelul de pregătire al acestora;  

» Provenienţa elevilor din şcoli cu culturi 

organizaţionale diferite. 

 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
» Cadrele didactice ale instituției de învățământ 

sunt calificate;  

» Cadrele didactice au urmat cursuri de formare 

organizate de CCD sau alți formatori abilitați; 

 » Personalul școlii se implică în aplicarea 

procedurilor în în prelucrarea rezultatelor 

acordând un permanent sprijin CEAC;  

» Majoritatea cadrelor didactice sunt 

preocupate de îmbunătățirea procesului 

instructiv – educativ;  

» Personal  didactic  încadrat în mai multe 

unităţi de învăţământ;  

» Reticenţa la nou a unor cadre didactice;  

» Insuficienţa abilităţilor profesorilor în raport 

cu solicitările beneficiarilor: elevi, părinţi, 

agenţi economici;  

» Inexistenţa fondurilor pentru motivarea 

personalului didactic;  

» Inexistenţa unei legislații care să permită 

remunerarea cadrelor didactice care se implică 
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» Profesorii abordează metode moderne pentru 

îmbunătățirea procesului educativ, învățarea 

centrată pe elev;  

» Calitatea abilităților și deprinderilor formate 

la elevi este conform legii calității în 

învățământ. 

în pregătirea elevilor pentru evaluările 

naționale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
» Începerea unor parteneriate educaţionale cu 

instituţii de învăţământ din ţară, dar şi din 

cadrul programelor europene;  

» Perfecţionarea comunicării în cadrul 

instituţiei de învăţământ (de exemplu prin 

activităţi la nivelul comisiilor metodice). 

» Scăderea prestigiului profesiei didacice, 

funcţionând selecţia negativă a personalului 

pentru învăţământ;  

» Slaba motivare financiară a cadrelor 

didactice, care duce la părăsirea sistemului de 

către cadrele calificate;  

» Inerţia unor cadre didactice şi viziunea 

rutinieră;  

» Lipsa de flexibilitate a cadrelor didactice în 

relaţiile cu elevii;  

» Salarizarea slabă duce la lipsa motivației 

absolvenților de învățământ superior pentru 

titularizare, cât și menținerea în sistem a 

personalului didactic existent;  

» Implicarea slabă a personalului didactic și a 

părinților în îndrumarea elevilor cu probleme 

comportamentale spre consiliere, conduce la 

dificultăți în realizarea orelor de curs;  

» Politicile actuale de finanțate a 

învățământului preuniversitar conduc la 

reducerea normelor didactice și la 

supraaglomerarea elevilor în sălile  de clasă. 

 

           2.2.3. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltate 
 
Concluzii  

Proiecţiile arată că cererea de forţă de muncă în judeţul Gorj va fi orientată spre 

domeniul: economic, mecanică, hoteluri şi restaurante, agroturism, electronică, 

construcţii.  

Prognozele sugerează ca cererea potenţială pe profesii, cu un ritm anual de 

creştere peste 0.05 va fi orientată spre:  

-lucrători operativi în servicii   

-meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a 

maşinilor şi instalaţiilor  

-muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente şi 

alte produse. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare: 
 

-Planificarea şi dezvoltarea de curriculum; 

-Infrastructură şi dotarea cu echipamente; 

-Formarea continuă a cadrelor didactice; 
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-Consilierea şi orientarea privind cariera. 

Ca urmare a analizei mediului extern şi a mediului intern al şcolii se desprind 

următoarele aspecte principale care necesită dezvoltare: 

 Creşterea nivelului de pregătire al elevilor în vederea promovării examenului de 

bacalaureat. 

 Utilizarea eficientă a bazei materiale de care dispune şcoala. 

 Identificarea de noi surse de finanţare, inclusiv nerambursabile. 

 Atragerea şi implicarea elevilor într-o măsură mai mare în procesul de învăţământ 

prin utilizarea unor metode de predare şi evaluare centrate pe elev. 

 Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de fizică şi chimie. 

 Continuarea implicării şcolii în derularea de proiecte şi programe europene. 

 Creşterea motivaţiei tinerilor pentru acumularea de cunoştinţe. 

 Implicarea mai mare a părinţilor, în viaţa şcolii. 
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 3. Partea a III-a – PLANUL OPERAŢIONAL 
     3.1.Contextul planificării  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021  

 

Director: prof. Belega Cristina Elena  

Director adjunct: prof. Voinea Oana Alina 
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Ținte strategice  

  

Ținta 1  Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin implementarea metodologiei de evaluare instituţională şi acreditare a furnizorilor 

de educaţie şi formare profesională  

Ținta 2 Asigurarea condiţiilor de continuare a studiilor pentru 95% dintre absolvenţii învăţământului obligatoriu de la Colegiul Economic “Virgil 

Madgearu” Targu Jiu  și dezvoltarea  învăţământului profesional pentru calificări din domeniul alimentației publice. 

Ținta 3 Pregătirea elevilor în sensul dezvoltării personale  şi al inserţiei în comunitatea naţională şi europeană. 

Ținta 4  Modernizarea activităţii de predare, prin reamenajarea unor săli de curs şi dotarea acestora cu echipamente moderne, în ideea respectării 

calităţii actului educațional 

Ținta 5 Cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii 

Ținta 6 Derularea a cel puţin 5 activităţi/proiecte/programe comunitare anual 

Ținta 7 Reducerea anuală a elevilor ce părăsesc școala înainte de finalizarea studiilor liceale cu minim 2 

 

Obiective generale și obiective specifice în funcție de domeniile funcționale  

  

Domeniul RESURSE CURRICULARE  

O.G.1. Dezvoltarea şi asigurarea unei culturi a calităţii şi a competitivităţii în domeniile programelor de studiu, profilul Servicii 

O.S.1. Dezvoltarea calitatii învatarii pe parcursul întregii vieti si promovarea înaltei performanțe, a  inovatiei si adimensiunii europene 

O.S.2. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în cadrul Colegiului Economic “Virgil Madgearu ” Tg Jiu 

O.G.2 Creșterea ponderii absolvenților examenului de bacalaruaret la Colegiul Economic Virgil Madgearu  (toți elevii sunt grup țintă). 

 O.S.1. Să îmbunătățim competențele generale (în special la disciplinele de bacalaureat) la 1400 de elevi ca urmare a implicării lor în activitățile 

extracurriculare și extrașcolare, inovatoare pe parcursul celor 4 ani. 

 O.S.2. Să implicăm cel puțin 50 % dintre părinții elevilor aparținând unor grupuri dezavantajate (vulnerabile … sau cu risc mare de eșec la 

bacalaureat) în activitățile școlare și extrașcolare pe parcursul a 4 ani. 

 O.S.3. Să implicăm 800 de elevi pe parcursul celor patru ani în activitățile extracurriculare, de consiliere în carierăși de cunoaștere a mediului 

universitar. 

O.G.3. Creșterea ratei de participare a elevilor la activitățile instructiv-educative și de dezvoltare a competențelor necesare mediului economic.  

O.S.1. Consolidarea rolului Consiliului Școlar al Elevilor.  

O.S.2. Realizarea unui cadru potrivit desfășurării de activități instructiv-educative și de dezvoltare a competențelor necesare mediului 

economic.  

O.G.4. Promovarea unei oferte educaţionale  cu calificări din domeniul SERVICII,  identificaet ca prioritare la nivel  local şi regional 

O.S.1. Asigurarea de servicii educaționale de calitate pentru toți elevii prin adecvarea și optimizarea demersului didactic.  
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O.S.2. Creșterea cu 10% a activităților derulate în parteneriat cu unitățile din învățământul gimnazial pentru atragerea viitorilor elevi ai 

colegiului. 

O.G.5  Incurajarea cooperarii si mobilitatii intre institutiile si sistemele educationale din Uniunea Europeana   

 

Domeniul RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE  

O.G.1. Îmbunătăţirea dotării didactico-materiale a şcolii şi creşterea cuantumului resurselor extrabugetare 

O.S.1. Asigurarea nivelului de dotare cu echipamente IT de specialitate.  

O.S.2. Creșterea cu 5% în anul școlar următor a numărului contractelor de închiriere, în scopul obținerii de surse extrabugetare.  

O.G.2. Modernizarea sălilor de clasă cu echipamente moderne în conformitate cu standardele europene și asigurarea condițiilor necesare consilierii, 

informării și orientării în carieră.  

O.S.1. Inventarierea semestrială a sălilor de clasă în vederea identificării necesarului de echipamente.  

O.S.2. Achiziționarea anuală a materialelor didactice și nedidactice în conformitate cu standardele europene.  

O.S.3. Utilizarea eficientă a resurselor financiare în conformitate cu noile politici educaționale și de finanțare. 

Domeniul RESURSE UMANE  

O.G.1. Optimizarea managementului resurselor umane în vederea formării și profesionalizării carierei didactice.  

O.S.1. Participarea semestrială a personalului colegiului la cursuri/ stagii de formare profesională continuă.  

O.S.2. Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ bazat pe lucrul în echipă, transparență și asumarea responsabilă.  

O.G.2. Consilierea și orientarea tuturor elevilor în carieră în funcție de cerințele mediului economic.  

O.S.1. Realizarea unor proiecte și activități de consiliere și orientare profesională.  

O.S.2. Participarea tuturor elevilor din clasele terminale la sesiuni de consiliere. 

Domeniul RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE  

O.G.1. Creșterea cu 10%, în anul școlar viitor, a numărului de proiecte școlare comunitare elaborate și derulate.  

O.S.1. Extinderea și eficientizarea parteneriatelor.  

O.G.2. Creşterea adaptării şcolare,  obținerea performanței  şi integrarea  personală și profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor.   

O.S.1. Creșterea cu 3% a numărului elevilor participanți la programe de mobilități europene în vederea formării profesionale inițiale.  

O.S.2. Creșterea cu 5% a numărului elevilor angajați sau admiși într-o formă de învățământ superior în concordanță cu aptitudinile și 

performanțele proprii.  
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PRIORITATEA 1 : ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE FURNIZATE DE ŞCOALĂ 

Obiectiv:    Dezvoltarea şi asigurarea unei culturi a calităţii şi a competitivităţii în domeniile programelor de studiu, profilul Servicii 

Ţinta: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin implementarea metodologiei de evaluare instituţională şi acreditare a furnizorilor 

de educaţie şi formare profesională    

Context:  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; Calitatea 

educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia. Asigurarea calităţii 

educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe 

de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Crearea plus-

valorii în beneficiul elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar şi al comunităţii în care este integrat Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 

Acţiuni 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data 

până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1. Proiectarea activităţilor 

departamentelor, comisiilor metodice 

şi echipei manageriale 

Plan managerial anual al 

departamentelor, comisiilor 

metodice şi echipei 

managerial 

Semestrial Echipa managerială 

Responsabili arii 

curriculare/ comisii 

de lucru/ 

departamen 

Consiliul elevilor 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor Agenţi 

economici Comunitatea 

locală 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

2. Elaborarea documentelor 

proiective de management şi a 

planurilor de activităţi curriculare şi 

extracurriculare 

Plan managerial anual 

activităţi curriculare şi 

extracurriculare 

Semestrial Responsabil 

activităţi curriculare 

şi extracurriculare 

Consiliul elevilor 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor Agenţi 

economici Comunitatea 

locală 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

3. Informarea personalului şcolii şi a 

elevilor privind aplicarea 

metodologiei de evaluare 

instituţională şi acreditare a 

furnizorilor de educaţie şi formare 

profesională  prin: - întâlniri ale 

Conştientizarea importanţei 

asigurării calităţii în 

învăţământul profesional şi 

tehnic de către toţi actorii 

implicaţi în formarea 

profesională. 

Anual 

Septembrie 

Director Director 

adjunct  Comisia 

pentru evaluare şi  

asigurarea calităţii 

Responsabili arii 

curriculare 

Părinţi Agenţi 

economici Comunitatea 

local 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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Consiliului profesoral, catedrelor, 

comisiilor; - întâlniri ale Consiliului 

elevilor, Consiliului reprezentativ al 

părinţilor, întâlniri cu agenţi 

economici, cu reprezentanţi ai 

comunităţii locale;  - realizarea unui 

pliant de prezentare a strategiei 

privind asigurarea internă a calităţii 

şi distribuirea lui tuturor partenerilor 

şcolii; 

4.Stabilirea Strategiei privind 

asigurarea internă a calităţii  prin 

consultare cu personalul școlii, 

beneficiarilor direcți și indirecți 

Elaborarea  Strategiei privind 

asigurarea internă a calităţii    

Permanent Echipa managerială 

Comisia pentru 

evaluare şi  

asigurarea calităţi 

Responsabilii  arii 

curriculare   

Părinţi Agenţi 

economici Comunitatea 

locală 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

5. Monitorizarea internă a procesului 

de asigurare a calităţii şi pregătirea 

vizitelor de monitorizare externă.  

Monitorizarea permanentă a evoluţiei 

actului didactic şi progresului 

educaţional Revizuirea periodică a 

programelor de studii în vederea 

menţinerii acreditării, în conformitate 

cu standardele de calitate  

 

Asigurarea unui act 

educațional de calitate,în 

conformitate cu standardele 

existente Îmbunătăţirea 

procesului de asigurare 

internă a calităţii Formulare 

de monitorizare completate o 

dată la 2 luni 

Anual Echipa managerială 

Comisia pentru 

evaluare şi  

asigurarea calităţii 

Responsabilii  de 

comisii 

Responsabilii  arii 

curriculare   

Consiliul elevilor, 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

8. Realizarea raportului de 

autoevaluare şi a planului de 

îmbunătăţire; avizarea acestora în 

Consiliul profesoral și Consiliul de 

Administrație și afişarea / publicarea 

pe site-ul CEVM a acestora 

Raport de autoevaluare  Plan 

de îmbunătăţire 

Anual Echipa managerială 

Comisia pentru 

evaluare şi  

asigurarea calităţii 

Responsabilii  de 

comisii 

Responsabilii  arii 

curriculare   

Partenerii sociali 

interesaţi în formarea 

profesională 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

9.  Pregătirea vizitelor ARACIP de 

evaluare externă   

Agenda vizitei de evaluare 

externă Raport de evaluare 

Anual,  

conform 

Echipa managerială 

Comisia pentru 

ISJ Gorj Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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externă   graficului 

ARACIP 

evaluare şi  

asigurarea calităţii 

Responsabilii  de 

comisii 

Responsabilii  arii 

curriculare   

10.  Prezentarea rezultatelor vizitei 

de evaluare externă în Consiliul 

profesoral, Consiliul de 

Administraţie, Consiliul elevilor, 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, 

către comunitatea locală, agenţi 

economici şi către ceilalţi parteneri 

sociali (discuţii, rapoarte, pagina web 

a şcolii). 

Agenda vizitei de evaluare 

externă Raport de evaluare 

externă   

Anual Echipa managerială ISJ Gorj Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

 

PRIORITATEA 2 : ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE LA NEVOILE DE CALIFICARE IDENTIFICATE LA NIVEL LOCAL ŞI 

REGIONAL 

Obiectiv:    Promovarea unei oferte educaţionale  cu calificări din domeniul SERVICII,  identificaet ca prioritare la nivel  local şi regional 

Ţinta: Asigurarea condiţiilor de continuare a studiilor pentru 95% dintre absolvenţii învăţământului obligatoriu de la Colegiul Economic “Virgil 

Madgearu” Targu Jiu  și re înfiinţarea  în anul școlar 2020-2021 învăţământului profesional pentru calificări din domeniul alimentației publice. 

Context:  Între cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic se înregistrează dezechilibre , ceea ce 

determina un grad redus de inserţie socio-profesionala a absolvenţilor. Accesul la educaţie al tinerilor este limitat de:  constrângeri de ordin material 

(pentru tinerii din mediul rural şi cei proveniţi din familii defavorizate din punct de vedere economic)  și capacitatea redusă a pieţei muncii de 

absorbţie a absolvenţilor IPT. Domeniile turism şi alimentaţie, comeț și economic  deţin o capacitate de creştere remarcabilă, cu mult mai mare decât 

alte sectoare economice (la nivel mondial, naţional, regional). Deoarece judeţul  Gorj are potenţial turistic, adecvat diverselor tipuri de turism, 

îndeosebi turismului rural și cultural. Pentru a putea face fată cerinţelor şi exigenţelor  unui turism de calitate, pentru fidelizarea turiştilor, pentru 

atragerea unor noi segmente de piaţă se impune identificarea unor noi surse de finanţare pentru realizarea formării profesionale continue a resurselor 

umane din turism .  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1.Analiza monitorizării inserţiei Date privind modul in care Periodic Echipa manageriala  AJOFM  Fonduri  bugetare / 
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absolvenţilor si reactualizarea bazei 

de date. 

oferta anterioara a acoperit 

nevoile de formare ale  pieţei 

Consilierul şcolari 

Profesori diriginţi 

Agenţi economici  

Instituţii de învăţământ 

superior 

CJRAE 

fonduri  extrabugetare  

 

2.Analiza PRAI/PLAI în scopul 

identificării de noi nevoi in structura 

pieţei muncii locale si fundamentării 

planului de şcolarizar 

Proiect al planului de 

şcolarizare corelat cu nevoile 

de calificare la nivel 

regional/local 

Conform 

PRAI/ PLAI 

Echipa manageriala  

Responsabilii  arii 

curriculare   

Consiliul elevilor, 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor  

Comunitatea locală 

Agenţi economici 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

3.Elaborarea ofertei educaţionale 

pentru  anul şcolar următor. 

Plan de şcolarizare adaptat 

nevoilor pieţei muncii.  1 

clasă școală profesională  în 

domeniile profesionale  

turism și alimentatie 

Conform 

calendarului 

de proiectare 

Echipa managerială CLDPS ISJ Gorj Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

4. Promovarea ofertei educaţionale  

în şcolile gimnaziale ale judeţului 

Gorj 

Plan de şcolarizare realizat 

în proporţie de 100%   

Anual   Echipa managerială 

Consilierii şcolari 

Profesori diriginţi 

Şcolile  gimnaziale 

CJRAE 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

5. Monitorizarea rezultatelor la 

examenele de competente si 

bacalaureat pentru a vedea in ce 

masura insertia va fi realizata.   

Date statistice privind modul 

in care oferta se dovedeste 

relevanta pentru cererea 

pietei muncii. 

Anual Echipa managerială ISJ Gorj Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

6. Identificarea agenţilor economici 

pentru fiecare domeniu de calificare 

din oferta şcolii (agenţi economici, 

patronate, asociaţii profesionale). 

Listarea agenţilor economici 

pe domenii de pregătire din 

oferta şcolii 

Anual 

septembrie 

Grupul de lucru Agenţi economici din 

domeniul Servicii  

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

7. Încheierea de acorduri de 

parteneriat cu agenţii economici 

pentru instruirea practică a elevilor. 

Cel puţin 2 acorduri de 

parteneriat pentru fiecare 

domeniu de calificare din 

oferta şcolii. 

Anual - 

septembrie  

Grupul de lucru Agenţi economici din 

domeniul Servicii 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

8. Asigurarea cadrului legal pentru 

aplicarea curriculum-ului naţional şi 

a CDL-ului   

Aplicarea curriculum-ului 

naţional şi a CDL-ului 

adaptat  cerinţelor 

angajatorilor 

Anual 

Reactualizare 

periodică 

Responsabilil arie 

curriculară 

Tehnologii 

Agenţi economici din 

domeniul Serviciilor 

Comunitatea locala 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

9. Consultarea angajatorilor locali în 

vederea identificării competențelor 

cerute pe piaţa muncii 

Aplicarea chestionarelor 

privind analiza de nevoi a 

agenţilor economici privind 

Semestrul al 

II- lea 

Echipa managerială 

Responsabilil arie 

curriculară 

Agenţi economici 

A.J.O.F.M. 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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competențele Tehnologii 

Obiectiv 2:    Dezvoltarea şi implementarea cursurilor de formare a adulţilor 

Ţinta: Realizarea anual a cel puţin 2 programe de formare profesională continuă pentru calificări din domeniul SERVICII şi a unor programe de formare continuă 

pentru cadrele didactice pe problematica schimbărilor fundamentale din curriculum TVET 

Context: Procesul de tranziţie la economia de piaţă a condus la disponibilizări masive ale personalului din industrie, în judeţul Gorj, rata şomajului atingând 

niveluri superioare mediei naţionale. Lipsa oportunităţilor de angajare a dus la exodul forţei de muncă disponibilizate spre comerţ, hoteluri şi restaurante – acest 

domeniu înglobând şi forţă de muncă necalificată. În aceste condiţii, necesitatea învăţării d-a lungul vieţii este conştientizată din ce în ce mai mult de forţa de 

muncă din România. Adaptarea ofertei de şcolarizare la cerinţele pieţei muncii necesită schimbări fundamentale în ceea ce priveşte formarea profesională a 

resurselor umane din învăţământul preuniversitar. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1. Elaborarea şi depunerea 

documentaţiei în vederea autorizării 

şcolii ca Centru de evaluare a 

competenţelor profesionale 

dobândite în în mod formal sau non 

formal 

Autorizaţie eliberată de ANC 2021 Echipa managerială 

Şeful catedrei 

tehnologii Comisia 

pentru F.P.C. 

Autorităţile locale 

Agenţi economici Alţi 

parteneri sociali 

Fonduri extrabugetare 

2.Promovarea ofertei de cursuri de 

formar 

Înregistrarea a cel puţin 20 

solicitări pentru fiecare 

program de formare 

Anual Formatorii Agenţi economici Mass 

media locală 

Sponsorizări 

 

 

PRIORITATEA 3 : PROMOVAREA ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE, COEZIUNII SOCIALE ŞI CETĂŢENIEI ACTIVE 

Obiectiv:    Creşterea adaptării şcolare,  obținerea performanței  şi integrarea  personală și profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor. 

Ţinta:  Pregătirea elevilor în sensul dezvoltării personale  şi al inserţiei în comunitatea naţională şi europeană. 

Context:  Un climat propice acordării şanselor egale tuturor copiilor indiferent de etnie, religie, vârstă, sex, statut economic, social şi cultural permite 

acestora dobândirea competenţelor cheie, enunţate prin documentele Parlementului şi Consiliului European, necesare  participării eficiente şi active 

la viaţa socială, profesională şi civică din spaţiul european. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1.Ziua Europei 9 mai 2021 Stand de prezentare a 

diversităţii culinare șu 

culturale europene  Materiale 

mai 2021 Echipa managerială 

Responsabilul 

diriginților Diriginți 

ISJ Părinţii Comunitatea 

locală 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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promoţionale privind 

diversitatea culturală 

europeană  Ghiduri, DVD-

uri, concursuri  Materiale 

care popularizează şansele 

pe care le oferă apartenenţa 

la UE. 

Coordonatorul 

programelor și 

priectelor 

2.Întâlniri cu elevi din alte oraşe ale 

Europei, pe baza parteneriatelor 

şcolii şi cu ocazia târgurilor 

internaţionale ale firmelor de 

exerciţiu; 

bloguri, site-uri Web, forum-

uri de discuţii pe tema 

culturii şi civilizaţiei ţărilor 

europene,participări la tîrguri 

și evenimente europene 

Anual 

Conform. 

graficului 

activităţilor 

Echipa managerială 

Responsabilul 

diriginților 

Coordonatorul 

programelor și 

proiectelor 

Agenţii economici  

Părinţii Comunitatea 

locală 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

3.Valorizarea  comportamentului 

pozitiv  al elevilor şi personalului 

școlii, bazat pe standarde 

comportamentale; 

Comportament pozitiv al 

elevilor şi personalului școlii 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Consilier 

educativ/consilier 

şcolar/responsabil 

CES/ responsabilul 

CEA 

CJAPP  Consiliul 

elevilor Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Fonduri  extrabugetare 

4.Organizarea unor schimburi de 

experienţă între diriginţi, încheierea 

unor protocoale de colaborare cu 

instituţii cu rol educativ din 

comunitate 

Număr parteneriate cu 

comunitatea locală 

Permanent Echipa managerială 

Responsabilii de 

comisii 

Protocoale de colaborare 

cu instituţii cu rol 

educativ din comunitate 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

5.Asigurarea şcolii cu personal de 

pază şi protecţie   

Mediu sigur şi  accesibil 

pentru elevi 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Echipa managerială 

/consiliul de 

administraţie al 

şcolii 

Poliţia de proximitate 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor 

Fonduri  bugetare 

6. Organizarea unor întâlniri 

periodice cu persoane cu dizabilităţi    

Sensibilizarea  

elevilor/cadrelor didactice 

faţă de cerinţele speciale 

Creşterea gradului de 

acceptare a persoanelor cu 

nevoi speciale 

Semestrial Echipa responsabilă 

cu incluziunea şi  la 

nivelul şcolii 

Servicii specializate şi 

asociaţii privind 

persoanele cu handicap 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

7. Recompensarea elevilor cu 

rezultate deosebite la învăţătură şi 

acordarea de ajutoare elevilor cu 

Premii pentru rezultate 

deosebite; Ajutorarea 

copiilor cu situaţie materială 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Echipa managerială 

Responsabilul 

diriginților 

Agenţi economici,  

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor,  Consiliul 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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situaţie materială precară dificilă din acţiuni de 

voluntariat  Acordarea 

sprijinului financiar al 

elevilor prin  programul Bani 

de liceu dentificarea unor 

sponsori(pers. fizice, 

instituţii, întreprinderi, 

societăţi comerciale, 

fundaţii) care să sprijine 

elevii cu situaţie materială 

precară 

Local Municipal Tg Jiu  

 

8.AUTOEVALUARE  - Plan de 

îmbunătăţire 

Raport de autoevaluare Plan 

de îmbunătăţire 

Anual 

Iunie 

Echipa managerială 

Responsabilul 

diriginților 

  

 

 

PRIORITATEA 4 : DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLII ŞI ATRAGEREA DE RESURSE                               

FINANCIARE EXTRABUGETARE   

Obiectiv:   Îmbunătăţirea dotării didactico-materiale a şcolii şi creşterea cuantumului resurselor extrabugetare. 

Ţinta:  Modernizarea activităţii de predare, prin reamenajarea unor săli de curs şi dotarea acestora cu echipamente moderne, în ideea respectării 

calităţii actului educațional 

Context:  Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolii este inegală din punct de vedere al nivelului de performanţă a echipamentelor didactice. 

Exigenţele unei societăţi a cunoaşterii impun preocuparea  pentru asigurarea unei baze didactico- materiale dezvoltate pentru realizarae a unui act 

educațional de calitate.    

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1.Stabilirea unei comisiei pentru 

dezvoltarea bazei didactico-

materiale, având în componență cîte 

un reprezentant al fiecărei arii 

curriculare 

Comisia pentru dezvoltarea 

bazei didactico-materiale 

Atragerea de resurse 

financiare extrabugetare 

Anual  

Septembrie 

Echipa managerială Comunitatea locala 

Consiliul elevilor 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

2.Stabilirea necesarului de mijloace 

și materiale  didactice pe arii 

curriculare şi pe niveluri de 

Necesar de dotare didactico-

materială a tuturor spaţiilor 

şcolii 

Noiembrie 

2019 

Echipa managerială 

Cadre didactice 

Administrator de 

Părinți Comunitatea 

locala Consiliul elevilor 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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calificare şi a nevoilor de dotare cu 

echipamente IT, cu mobilier şi 

decoraţiuni interioare a sălilor de 

clasă şi  a celorlalte spaţii ale şcolii. 

patrimoniu 

3. Întocmirea planului de achiziţii 

anual 

Plan de achiziţii Anual 

decembrie 

Echipa managerială  

Administrator de 

patrimoniu 

Contabili 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor Agenţi 

economici  ISJ 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

4.Identificarea surselor şi procurarea 

dotărilor didacticomateriale 

Dotările didactico-materiale 

care asigură furnizarea unei 

educaţii şi formări 

profesionale de calitate  

Anual 

Decembrie – 

Iunie 

Echipa managerială 

Administrator de 

patrimoniu 

Contabili 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor Agenţi 

economici; ISJ, Primăria 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare 

5.Reamenajarea  și modernizarea 

sălilor de clasă 

Minim 4 clase cu dotările 

necesare specifice 

Iulie, august  

2021 

Echipa managerială  

Administrator de 

patrimoniu 

 

Primaria Tg-Jiu Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

6.Modernizarea sistemului 

informatic  şi utilizarea softurilor 

educaţionale în cadrul activităților de 

învățare teoretice și practice 

Utilizarea în întregime a 

bazei materiale a școlii - 

calculatoare conectate la 

Internet  Achiziția şi 

utilizarea a softurilor 

educaţionale existente 

Semestrul al 

II-LEA, 

2021 

Responsabilul ariei 

curriculare 

Tehnologii 

MEN,  ISJ Gorj Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

7.Îmbogăţirea fondului de carte în 

format de hârtie sau electronic şi 

asigurarea utilizării acestuia 

Număr de volume 

achiziționate pe domenii de 

educație Asigurarea 

eficienţei bibliotecii în 

pregătirea elevilor şi în  

perfecţionarea cadrelor 

didactice  

Permanent Echipa managerială  

Bibliotecar 

Responsabili arii 

curriculare 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor Agenţi 

economici; ISJ 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

8.Elaborarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi reglementarea planului 

financiar al şcolii 

Buget în concordanţă cu 

necesităţile şcolii 

Anual 

Decembrie – 

Ianuarie 

2019-2020 

Echipa managerială 

Administrator de 

patrimoniu 

Contabili 

CA 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

9.Atragerea de resurse extrabugetare  Creşterea ponderii resurselor 

extrabugetare în bugetul 

şcolii 

Permanent Echipa managerială 

Administrator de 

patrimoniu 

Agenţi economici Fonduri  extrabugetare 
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Contabili 

 

 

PRIORITATEA 5 : PROMOVAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII 

Obiectiv: Dezvoltarea calitatii învatarii pe parcursul întregii vieti si promovarea înaltei performanțe, a  inovatiei si adimensiunii europene 

Ţinta:  Cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii 

Context: Promovarea învățării pe tot parcursul vieții este esenţială atât pentru dezvoltarea socială și personală, cât și pentru o mai bună corelare a 

cerințelor angajatorilor cu ofertele pieței muncii. De asemenea, învățarea pe tot parcursul vieții este determinantă pentru creșterea competitivității și, 

implicit, pentru atingerea ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020. Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic din învăţământul 

TVET şi nevoia de noi competenţe şi abilităţi datorată progresului tehnologic determină necesitatea formării continue a personalului didactic al 

şcolii.   Crearea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare și evaluare pentru învățare pe tot parcursul vieții. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1.  Reactualizarea componenţei 

comisiei pentru dezvoltarea 

personală şi profesională a resurselor 

umane ale şcolii. 

Stabilirea Comisiei pentru 

dezvoltarea personală şi 

profesională a resurselor 

umane ale şcolii. 

Anual 

Septembrie 

Echipa managerială  Fonduri extarbugetar e 

2. Monitorizarea activităţii de 

formare profesională pentru anul 

şcolar 2020-2021 

Portofoliu de dezvoltare 

profesională şi personală 

pentru fiecare angajat al 

şcolii 

Anual 

Septembrie 

Responsabil cu 

formarea 

profesională   

Secretar şef Cadre 

didactice 

CCD 

Furnizori de formare 

profesională 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

3.  Evaluarea nivelului de pregătire 

şi prestaţie profesională a fiecărui 

angajat al şcolii. 

Fişe de evaluare a 

personalului şcolii 

Întocmirea planurilor de 

dezvoltare a resursei umane 

Implementarea politicilor de 

dezvoltare  bazate pe calitate 

Anual  

Septembrie 

Echipa managerială 

Şefii de 

departamente 

Resposabilii ariilor 

curriculare 

 Comisia pentru 

dezvoltarea 

personală şi 

profesională a 

resurselor umane 

ISJ Gorj Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

4.Identificarea nevoilor de formare 

profesională a personalului didactic  

Lista nevoilor de formare 

profesională a personalului 

Anual  

Septembrie 

Echipa managerială 

Şefii de 

CCD 

Furnizori de formare 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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nedidactic și auxiliar din şcoală   şcolii departamente Şefii 

de catedre Comisia 

pentru dezvoltarea 

personală şi 

profesională a 

resurselor umane 

profesională  

5.Asigurarea accesului personalului 

şcolii la informaţia privind 

programele de formare profesională 

continuă şi facilitarea participării la 

aceste programe. 

Nr. de participanţi la 

programe de formare 

profesională continuă 

Anual  

Octombrie 

2020 

Echipa managerială 

Şefii de 

departamente Şefii 

de catedre Comisia 

pentru dezvoltarea 

personală şi 

profesională a 

resurselor umane 

CCD, Universităţi 

ANPCDEFP CNDIPT – 

UIP 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

6.Valorificarea şi valorizarea 

experienţelor pedagogice şi 

manageriale pozitive prin 

promovarea unei politici de 

susţinerea şi îndrumare a cadrelor 

didactice tinere în cadrul acţiunilor 

de mentorat. 

Nr. cadre didactice 

îndrumate 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Echipa managerială 

Profesorii mentori   

Furnizori autorizaţi FPC 

din ţară şi din UE 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

7.Participarea la cursuri de formare 

specifice continua a personalului 

didactic: mobilitati individuale de 

formare continua, seminarii/ 

conferinţe/ schimburi de exterienţă 

/vizite de studii în cadrul proiectelor 

europene şi din fonduri structurale 

POCU în care sunt implicaţi 

profesorii, elevii şi unitatea şcolară 

Nr. de cadre didactice 

participante (grup 

ţintă/membrii în echipele de 

proiect) Nr. de proiecte 

aprobate şi implementate 

Conform 

calendarului 

proiectelor 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

implicate în aceste 

proiect 

Partenerii şcolii în 

proiectele derulate 

Furnizori autorizaţi FPC 

din ţară şi din UE 

Autorităţi locale 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

8.Participarea în grupe de lucru sau 

în parteneriat cu instituții sau 

O.N.G.-uri, în  proiecte și programe 

derulate la nivel local, 

județean,regional și național. 

Numărul de proiecte / 

programe în care este 

implicat personalul didactic 

din școală. (Minim 5 

proiecte) 

Permanent Echipa managerială 

Coordonatorul de 

proiecte și programe 

ISJ Gorj  Instituții ale 

comunității locale 

O.N.G.-uri 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

9.Dezvoltarea şi promovarea Formarea competentelor de 2019-2020 Echipa managerială  ISJ Gorj Instituții ale Fonduri  bugetare / 
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activităților de tip elearning organizare si structurare a 

actului didactic 

Şefii de 

departamente Şefii 

de catedre Comisia 

pentru dezvoltarea 

personală şi 

profesională a 

resurselor umane 

comunității locale 

O.N.G.-uri 

fonduri  extrabugetare  

 

 

 

PRIORITATEA 6 : DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

Obiectiv: Incurajarea cooperarii si mobilitatii intre institutiile si sistemele educationale din Uniunea Europeana 

Ţinta:  Derularea cel puţin 5 activităţi/proiecte/programe comunitare anual 

Context: Păstrarea titlului de „Şcoală europeană începând cu 2009, 2012, 2015”, Școală pilot în cadrul finanţării Phare TVET 2004- 2006, Colegiul 

Economic "Virgil Madgearu" Târgu Jiu este dedicat: -  Oferirea unor experiente de invatare europene si dezvoltarea intelegerii diversitatii culturilor 

si limbilor europene  -  Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii, inclusiv a legaturilor dintre diferite sectoare de educatie  - Valorificarea 

experienţelor pozitive ale şcolii noastre prin implicarea în proiecte finanţate prin programe comunitare şi fonduri structurale, transferabilitatea  

rezultatelor şi a produselor finale ale proiectelor considerate exemple de bună practică în activitatea didactică   

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1.Constituirea unei echipe 

specializate în redactarea granturilor 

şi proiectelor finanţate din fonduri 

naţionale şi internaţionale 

Redactarea în comun a unor 

proiecte de finanţare din 

fonduri structurale 

2020-2021 Echipa managerială  

Coordonatorul de 

programe și proiecte 

 Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

2.Depunerea candidaturilor pentru 

participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare continua pentru 

personalul implicat in educaţia 

şcolara prin Programul Erasmus +   

Cel puţin 4 cadre didactice 

participante la cursuri de 

formare continuă 

Conform 

calendarulu i 

de desfăşurar 

e a 

activităţilor 

proiectelor 

Echipa managerială  

Coordonatorul de 

programe și proiecte 

Partenerii implicaţi în 

proiecte 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

3.Participarea elevilor şi cadrelor 

didactice la târguri internaţionale ale 

firmelor de exerciţi 

Cel puţin 2 premii obţinute 

la concursuri internaţionale 

2019-2020 Echipa managerială 

Cadrele didactice 

implicate în 

coordonarea 

firmelor de exercițiu 

ROCT Fonduri  extrabugetare  

 



54 

 

4.Participarea la faza locală şi 

naţională a concursului „Made for 

Europe” 

Cel puţin un premiu la nivel 

local/naţional 

Conform 

calendarului 

Echipa managerială  

Coordonatorul de 

programe și proiecte 

Cadre didactice 

 Fonduri  extrabugetare  

 

6.Transfer de expertiză din 

proiectele europene derulate în 

procesul didactic desfăşurat la 

nivelul şcolii 

Nr. profesori care utilizează 

instrumentele/produsele 

rezultate din proiectele 

europene   

Permanent Cadre didactice   Partenerii din proiecte Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

7. Implementare proiect ROSE 

”Învăț și progresez” 

Realizarea activităților 

conform proiectului 

2017-2021 Echipa de 

management 

Echipa de 

implementare 

MEN 

UMPFE 

Fonduri nerambursabile 

 

 

PRIORITATEA 7 : EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE PARTENERIAT SOCIAL 

Obiectiv 1. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în cadrul Colegiului Economic “Virgil Madgearu ” Tg Jiu 

Ţinta: Reducerea anuală a elevilor ce părăsesc școala înainte de finalizarea studiilor liceale cu minim 2 

Context: Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintă una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă fiecare şcoală. În condiţiile 

accentuării acestui fenomen este necesară elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar, a 

situaţiei materiale precare, a tentaţiilor străzii. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1. Analiza rezultatelor programului 

de consiliere şi de sprijinire a 

elevilor cu probleme la învăţătură şi 

tendinţe de abandon şcolar 

Creşterea numărului de elevi 

reabilitaţi şi reintegraţi şcolar 

Scăderea numărului de elevi 

care nu au răspuns pozitiv în 

programul propus de școală 

Septembrie 

2020 

Consilier școlar 

Diriginți 

ISJ Gorj 

CJRAE 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

2. Urmărirea săptămânală a 

rezultatelor la învăţătură şi a 

frecvenţei la cursuri, identificarea 

elevilor cu probleme de adaptare, 

cunoaşterea mediului familial, 

implicarea familiei şi eventual, a 

poliţiei sau a altor organisme 

Realizarea unor fişe de 

observaţie pentru elevii cu 

probleme şi urmărirea 

evoluţiei acestora Realizarea 

unei baze de date cu rata 

absenteismului 

Permanent Director adjunct. 

Diriginți 

Consilier școlar, Poliția 

locală Jandarmeria 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  
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specializate în depistarea cauzelor 

tendinţelor negative 

3Implicarea elevilor în activităţi 

conexe /extracurriculare în funcție 

de interesului acestora 

20 activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare în 

concordanţă cu opţiunile 

elevilor 

2020-2021 Director adj. 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor  

Comisia diriginţilor 

Fonduri  extrabugetare  

 

4. Implicarea părinţilor în reducerea 

ratei absenteismului 

Lectorate cu părinţii pe tema 

abandonului Participarea la 

diverse activităţi comune 

elevipărinți-profesori în 

Săptămâna „Şcoala altfel“ 

Permanent Director adj. 

Consilier educativ 

Consiliul reprezentativ 

al părinţilor, Consilier 

școlar 

Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

5. Cooperarea permanentă între 

psihologul şcolii, diriginţi, părinți, 

profesori pentru integrarea în 

colectiv a elevilor cu nevoi special 

Fişe de observaţie pentru 

fiecare elev; Şedinţe 

individuale şi de grup; 

Permanent Director adj. 

Consilier educativ 

Consilier școlar Fonduri  bugetare / 

fonduri  extrabugetare  

 

Obiectiv 2: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul  dezvoltării  personale  și  profesionale  pentru  fiecare 

 

Ţinta: Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul de viața școlară 

Context:  Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie într-o sursă 

a progresului economic şi social. Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale şi 

relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor. Constituită ca un sistem deschis, 

şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să dezvolte şi să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile. 

Managementul relaţional consideră partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru problemele cu care se confruntă învăţământul. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanț Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Sursa de finanţare 

1. Formarea şi motivarea 

personalului şcolii pentru 

promovarea unei atitudini deschise 

faţă de comunitat 

Program de consultanţă 

acordat de diriginţi părinţilor 

1 oră/ săptămână pentru 

fiecare diriginte 

Permanent Echipa managerială 

Preşedintele 

Comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor diriginţi 

Consilier școlar 

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor 

Fonduri  extrabugetare 

2. Constituirea Comisiei de 

promovare a imaginii şcolii. 

Creșterea vizibilității școlii Septembrie 

2019 

Echipa managerială 

CA 

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor Consiliul 

elevilor 
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4. Partea a IV-a – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Obiectivul monitorizării este furnizarea de informații care vor fi utile pentru:   

- analiza modului în care sunt utilizate resursele școlii  

- identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea școlară și identificarea de soluții  

- stabilirea nivelului de adecvare a  resurselor umane și de timp la tipul activităților propuse  

- aprecierea modului în care a fost elaborat planul operațional și adecvarea soluțiilor propuse la tipul problemelor identificate   

Monitorizarea și evaluarea planului operațional va fi realizată de Grupul  de lucru pentru monitorizare și evaluare  (o echipă alcătuită din 

reprezentanții comunității școlare (elevi, părinți, cadre didactice, autorități publice locale, operatori economici, membri CLDPS) 

 

Opțiunea 

strategică  

 

Echipa de 

monitorizar e  

 

Indicator de monitorizare Mijloace de observare Frecvență  

 

Instrumente de 

monitorizare/ 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul  de lucru 

pentru 

monitorizar e și 

evaluare 

Calitatea documentelor 

manageriale întocmite  Nr. 

planurilor de lucru cu activități 

bine ordonate 

Parcurgerea documentelor și dovezilor privind 

derularea activităților (planuri manageriale pe 

departamente, documente de proiectare 

didactică, grafic și tematică a CA și CP, precum 

și tematicile pentru examenele de certificare a 

calificărilor 

Lunar Grilă standard 

de monitorizare 

Respectarea curriculum-ului 

național și diferențiat  

Respectarea metodologiilor și 

a programelor de desfășurare a 

concursurilor și examenelor 

școlare Nr.de elevi și cadre 

didactice implicate 

Parcurgerea documentelor și dovezilor  privind 

derularea activitătilor   

Lunar Recenzie de 

documente  

  

  

Sondaje 

Nr.de elevi premiați la 

concursurile școlare locale, 

județene, naționale și 

internaționale 

 

 

Analiza statistică a numărului de elevi premiați 

în activități curriculare și extracurriculare 

Lunar Panou cu 

diplomele 

elevilor 
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Management 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul  de lucru 

pentru 

monitorizar e și 

evaluar 

Actualizarea procedurilor 

privind aplicarea coerentă a 

prevederilor legislative, a 

metodologiilor, 

regulamentelor, planurilor 

operaționale Nr. de proceduri 

actuallizate Calitatea 

documentelor manageriale 

întocmite 

Verificarea documentelor procedurale  

  

  

Brainstorming și interviuri 

Semestri 

al 

Listă de 

verificare  

  

Discuții cu 

membrii 

catedrelor 

metodice și ai 

departamentelor 

de lucru  

  

Ghid de interviu 

Alocarea cu resurse umane a 

comisiilor și grupurilor de 

lucru (CP, CA, CEAC) 

Respectarea metodologiilor de 

organizare și funcționare a CP, 

CA, CEAC 

Verificarea datelor din portofoliile catedrelor și 

comisiilor de lucru  

  

Verificarea registrelor de decizii și hotărâri ale 

CA și CP 

Lunar Fișă de analiză 

a procesului   

  

Fișă de 

conformitate  

Grilă de 

monitorizare de 

rutină 

 

 

 

 

Resurse 

umane 

 

 

 

 

Grupul  de lucru 

pentru 

monitorizar e și 

evaluare 

Alocarea cu resurse umane a 

catedrelor  Nr. cadre didactice 

calificate Nr. de cadre 

didactice cu statut de titular 

Verificarea planului de încadrare și a statului de 

funțiuni 

Septem 

brie și 

ianuarie 

Fișă de 

verificare  

  

Completarea 

datelor din SIIR 

și machetele ISJ 

GJ 

Nr. de participanți la 

programele de formare 

profesională continuă  Nr. de 

cadre didactice care au obținut 

credite transferabile pentru 

programe FPC 

Analiza documentelor Anual   Registrele de 

înregistrare a 

participanților 

la formarea 

continua 

  Proiectarea bugetului, a Analiza documentelor Anual   Verificarea 
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Resurse 

materiale 

 

 

 

 

 

 

Grupul  de lucru 

pentru 

monitorizar e și 

evaluare 

proiectului planului de achiziții 

și a Proiectului de reabilitare și 

a necesarului de echipamente 

raportării 

execuției 

bugetului  

  

Chestionar 

pentru 

identificarea 

riscurilor și a 

gradului de 

impact 

Asigurarea dotărilor materiale 

pentru toate compartimentele 

funcționale 

Inventar al patrimoniului școlar Anual   Fișe de inventar  

Chestionar de 

satisfacție a 

beneficiarilor 

aplicate 

deopotrivă 

elevilor, 

părinților, 

cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Parteneriate 

și programe 

 

 

 

 

 

 

Grupul  de lucru 

pentru 

monitorizar e și 

evaluare 

Nr. Parteneriate educaționale  

încheiate cu principalii actori 

ai procesului de educație și 

formare procesională 

Analiza parteneriatelor educaționale încheiate Anual Recenzie de 

documente 

Discuţii 

Observarea 

Nr. contracte încheiate cu 

agenții economici pentru 

instruirea practică a elevilor 

Analiza contractelor de practică încheiate Focus 

grupuri cu elevi, profesori și agenți economici 

Anual Recenzie de 

documente 

Discuţii 

Observarea 

Nr. de întâlniri periodice cu 

reprezentanți ai comunității 

locale: membri în organele 

alese de conducere de la nivel 

local, părinți, oameni de 

Analiza proceselor verbale ale întâlnirilor și a 

listelor de prezență 

Anual Focus – grupuri 
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afaceri, reprezentanți ai 

bisericii și ai organizațiilor 

culturale etc. în vederea 

adecvării ofertei educaționale a 

școlii la specificul comunitar 

Evaluarea impactului 

parteneriatelor/ 

programelor/proiectelor asupra 

activității elevilor, cadrelor 

didactice 

Analiza  eficienței, eficacității, impactului, 

relevanței, durabilității 

Anual Chestionare de 

feedback 

 

 

 

 

 

Relații cu 

publicul și 

imagine 

 

 

 

 

 

Grupul  de lucru 

pentru 

monitorizar e și 

evaluare 

Reactualizarea mijloacelor de 

comunicare a informației (Site-

ul școlii, Aviziere, puncte de 

documentare și diseminare a 

informațiilor) 

Analiza mijloacelor de comunicare Anual Observare 

Existența și aplicarea 

procedurilor de soluționare a 

sesizărilor, a reclamaţiilor și de 

transmitere a informațiilor 

Analiza portofoliului de proceduri și a dosarului 

cu răspunsuri la sesizări/reclamații 

Anual Recenzie de 

documente 

Discuţii 

Nr. de activități pentru 

promovarea ofertei 

educaționale Nr. de materiale 

promoționale privind oferta 

școlii  

  

Film de prezentare a școlii 

Harta școlilor vizitate Tabele de diseminare a 

informației 

Anual Recenzie de 

documente 

Discuţii 
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Anexa PAS1. Structura prezentării PAS 
 

 
 

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII  

P.A.S. 

COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” TG-JIU 

                                                                                                         2017-2021 
 
 
 

 

1. Partea I - CONTEXTUL 
     1.1. Formularea scopului  
     1.2. Profilul actual al şcolii 
     1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut 
     1.4. Priorităţi naţionale  
     1.5. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 
 
2. Partea a II-a – ANALIZA NEVOILOR 
     2.1. Analiza nevoilor – Mediul extern (PESTE) 
            2.1.1. Colectarea şi analiza datelor despre mediul extern 
    2.2. Analiza nevoilor – Mediul intern (Autoevaluarea) 
           2.2.1. Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluare 
           2.2.2. Analiza SWOT 
           2.2.3. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltate 
 
3. Partea a III-a – PLANUL OPERAŢIONAL 
     3.1.Contextul planificării  
     3.2.Acţiunile şi măsurile planurilor operaţionale 
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4. Partea a IV-a – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Anexa PAS1. Structura prezentării PAS 
Anexa PAS 2. Lista abrevierilor 
Anexa PAS 3. Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire 
 

 
2019 
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Anexa PAS 2. Lista abrevierilor 
 

TVET – Învăţământ profesional şi tehnic   

MEN – Ministerul Educaţiei Naționale 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu  

APC – Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor  

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  

TTQM – Transfer de Tehnologie şi Managementul calităţii ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională CCD – Casa Corpului Didactic  

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică  

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală  

HG – Hotărâre de Guvern  

SPP – Standarde de Pregătire Profesională  

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale  

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională   

CES - Cerinţe Educaţionale Speciale  

FEFP – Furnizori de educaţie şi formare profesională 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

PDL Planul de Dezvoltare Locală 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

SWOT Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threaths) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
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Anexa PAS 3. Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire 
 

 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Gorj 

% 

 Valori medii 

 2013 2017 2020 

Agricultură 1 2 2 

Chimie industrială 1 1 1 

Construcții, instalații și lucrări publice 5 6 6 

Comerț 5 7 9 

Economic 9 8 8 

Electric 8 8 8 

Electromecanică 5 3 3 

Electronică și automatizări 14 10 4 

Fabricarea produselor din lemn 2 2 3 

Industrie alimentară 3 3 3 

Industrie textilă și pielărie 4 4 4 

Materiale de construcții 2 2 4 

Mecanică 25 27 27 

Turism și alimentație 6 7 8 

Resurse naturale și protecția mediului 10 10 10 

Tehnici poligrafice 0 0 0 
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