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GLOSAR ABREVIERI 
ADR- Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

CCD- Casa Corpului Didactic 

CDL- Curriculum în dezvoltare locală 

CLDPS- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare  Profesională 

CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

ONG – Organizaţii nonguvernamentale 

IPT- învăţământul profesional şi tehnic 

ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

MEN- Ministerul Educaţiei Naţionale 

PAS- Planul de Acţiune al Şcolii 

PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

SAM- Şcoala de Arte şi Meserii 

TVET(în engleză în text)- Învăţământul Profesional şi Tehnic 

UE- Uniunea Europeană 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities  (Oportunităţi),  

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

CES - Cerinţe Educaţionale Speciale 

CA – Consiliu de Administraţie 

CP – Consiliu Profesoral 

RPC-ruta progresivă de calificare 

RD-ruta directă de calificare 
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Partea I – Contextul 

 

1.1.Misiunea   şcolii 

Liceul Tehnologic Măcin oferă  un proces de instruire şi educaţie de calitate urmărind 

dezvoltarea dimensiunii europene a educației, pentru asigurarea de  şanse egale pentru toţi 

elevii din V judetului Tulcea, care să-i formeze pentru viitoarea carieră şi pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii,urmărind cererea de pe piaţa muncii.Şcoala dezvoltă parteneriate în scopul 

asigurării calităţii în educație şi pentru a sprijini dezvoltarea carierei, cu agenţi economici de 

profil,părinţi,comunitatea locală,etc. 

Oferta de  pregătire in domeniile:mecanică,electric,construcţii instalaţii si lucrări publice şi 

industrie textilă şi  pielarie,nivelul 3 prin  şcoală profesională si 4 liceu,cursuri de zi şi 

seral,contribuind la asigurarea resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, ca o premiză 

de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi chiar mai largi. 

Liceul Tehnologic Măcin, urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru elevi 

și cadre didactice în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al 

sistemului educaţional din oraşul Măcin şi localităţile arondate. Prin promovarea unui 

învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale 

se doreşte oferirea de progres educaţional, generator de cetăţeni activi, apţi să se integreze cu 

succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. 
 

1.2.Viziunea şcolii 
Motto: „Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!” 
Educarea tinerilor în spiritul cetateniei democratice, pregatirea lor pentru a fi cetăţeni ai 

unei Europe unite. 

 

Devize asumate: 

„Fii competitiv!” 

„Noi construim viitorul!” 

„Noi modelăm aripile pentru viitor!” 
 

Şcoala noastră şi-a asumat  rolul de centru de formare profesională la nivel local, centru 

de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe 

educaţionale cu tehnologii moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi 

economic local. 

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaționale în vigoare, în anul școlar 

2018-2019 avem în vedere, în continuare, ca întregul proces instructiv-educativ să se orienteze 

către formarea unui absolvent cu solide competențe transferabile, de către un personal competitiv  

și deschis la schimbare,  într-un mediu sănătos, motivant, dotat cu toate utilitățile necesare 

educației. 

 

Valorile promovate 

Unitatea şcolara îşi propune să asigure dezvoltarea carierei, creşterea gradului de ocupabilitate şi 

autonomie, promovându-se următoarle valori: 

✓ Egalitatea de şanse 

✓ Dialogul 

✓ Responsabilitate 

✓ Integritate 

✓ Colegialitate 

1.Misiunea  şi 

viziunea şcolii 

 

LEARNING 
TEAM 
MOTIVATION 
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Liceul Tehnologic Măcin își asumă misiunea de a pregăti specialiști capabili să utilizeze 

cunoștințe științifice, tehnice şi  culturale, apți să se integreze în procesele tehnologice, 

economice, social-culturale ale societății românești sau ale Uniunii Europene. 

Politica în domeniul calității este de a contribui la dezvoltarea economică și socială a 

judeţului Tulcea, în special a zonei Măcin oferind educație și pregătire profesională de calitate 

partenerilor noștri - elevi, agenţi economici şi comunitate.  

Responsabilitatea privind calitatea în procesul de învățământ și a proceselor conexe 

acestuia, în concordanță cu principiile Managementului Calității  revine fiecărui angajat al 

Liceului Tehnologic Măcin.  

Atingerea standardelor de pregătire profesională reprezintă obiectivul  prioritar al 

activităţii  din şcoală şi  implică un nivel  adecvat de tehnicitate, un bagaj mare de cunoştinţe 

generale şi un comportament social adecvat. Pregătirea elevilor se va baza pe o strategie 

elaborată, un parteneriat  eficient între  factorii implicați: colectivul de conducere al şcolii, 

profesori, beneficiari (agenţi economici sau universităţi, comunitatea locală, părinți) şi 

beneficiind de o dotare adecvată.  

 
 
 
 
 
 

 

3.1. Scurt istoric 

Liceul Tehnologic Măcin s-a constituit ca instituţie cu personalitate juridica, în 1995, prin 

decizie a ISJ Tulcea, ca Şcoală Profesională, cu sediul în clădirea de pe strada Florilor 55, clădire 

care a fost construită in 1905. Școala s-a înfiinţat prin desprinderea claselor cu profil tehnic de la 

Liceul Gh.Munteanu Murgoci, unde a funcţionat din 1990 pana in 1995, cu scopul de a furniza 

forţă de muncă calificată  pentru întreprinderile din zona sud-estică, în domeniile: mecanic și 

textile. În anul şcolar 2003-2004, şcoala a primit titulatura de Şcoala de Arte si Meserii Măcin, 

mărind oferta educaţională prin introducerea de calificări din domeniile construcţii și lucrări 

publice, electric și comerţ, dar dezvoltând prioritar domeniul construcţii, care a devenit mai bine 

reprezentat în zonă. În anul şcolar 2005-2006 şcoala a primit titulatura de Grup Şcolar, oferind 

absolvenţilor posibilitatea să-și continue pregătirea profesională la nivelul 3 de calificare prin 

ruta progresivă, atât cursuri de zi cât și seral.  
Începând cu anul  2003 a fost lansat un plan de modernizare şi reabilitare a  şcolii,iar in 

2004, şcoala a accesat proiectul PHARE 2004-2006, de reabilitare si modernizare a atelierelor si 

cabinetelor tehnice. 
Școala activează din anul şcolar 2007-2008 într-o locaţie nouă, modernă, atât pentru sălile 

de clasă, cât şi pentru atelierele şcolii. Ca urmare a reformei în învăţământul tehnic 

preuniversitar de stat, începând cu anul şcolar 2009-2010, se face trecerea de la ruta progresivă 

de calificare RPC,  la forma de  şcolarizare   pe rută directă 

3 Profilul actual 
al Liceului 

Tehnologic Măcin 
 

2.Declaraţia 

privind politica în 

domeniul calităţii 
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Rezultatele acumulate, în relativ  scurta existenţă a şcolii, au plasat-o printre şcolile cu 

rezultate bune din judeţul Tulcea. 

 

Din anul înfiinţării-1995 şi până în prezent, unitatea şcolară a avut următoarele denumiri: 

1995-2003 : Şcoala Profesională Măcin;  

2003-2005: Şcoala de arte şi meserii Măcin;   

2005-2012: Grupul Şcolar  Măcin 

2012-pana in prezent: Liceul Tehnologic Măcin;  

 

Tipul şcolii este Liceu Tehnologic, cu următoarele forme de şcolarizare :  

 

 Liceu tehnologic cu clasele IX – XII  – învăţământ de zi;  

 Liceu tehnologic cu clasele IX – XIII– învăţământ seral  

 Învățământ profesional  - învăţământ de zi de 3 ani;  

 

Filiera tehnologică, învăţământ liceal zi 

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

  Tehnician în instalații electrice 

  Tehnician în industria textilă 

 Tehnician instalator pentru construcţii 

Învăţământ liceal seral  

 Tehnician instalator pentru construcţii 

 Tehnician în industria textilă 

 Tehnician în instalatii electrice 

Învățământ profesional 

 Confecţioner produse textile 

  Electrician instalatii joasa tensiune 

 Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze 

 Mecanic auto 

 

3.2.  Resursele școlii în anul școlar 2018-2019 

3.2.1.RESURSE UMANE 

A. PERSONAL DE CONDUCERE 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Specialitate  Gradul 

didactic 

Funcția  Anul 

numirii în 

funcâie 

Mod de 

ocupare 

funcție 

1 Gheorghe Liliana Profesor  I Director  2018 Detașare  

 

B.Personal didactic 

Aria curriculară

   

  

Disciplina   Nr.cadre 

didactice 

Titular Suplinitor Asociat 
Calificat 

  

Necalifi 

cat 

Limbă și 

comunicare 

Limba română 2 2    

Limba franceză 1 1    

Limba engleză 1  1   

Matematică și 

științe 

Matematică 2 2    

Fizică 1 1    

Chimie  1 1    
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Biologie  1 1    

Om și societate Istorie  1 1    

Geografie  1  1   

Socio –umane-religie- 

Educație fizică 

5  5   

Tehnologii  Mecanică  2 1  1  

Industrie textilă și 

pielărie 

5 4 2   

Construcții instalații și 

lucrări publice 

2 2    

Electric  2  1  1 

Total  28 16 10 1 1 

 

Structura personalului pe grade didactice 

Aria curriculară Disciplina   Nr.cadre 

didactice 

Grad didactic 

Grad 

did I 

Grad 

did II 

Def. debut

ant 

necalific

at 

Limbă și 

comunicare 

Limba română 2 1 1    

Limba franceză 1  1    

Limba engleză 1    1  

Matematică și 

științe 

Matematică 2   2   

Fizică 1 1     

Chimie  1   1   

Biologie  1  1    

Om și societate Istorie  1 1   1  

Geografie  1  1    

Socio –umane-

religie- Educație 

fizică 

5 4 1    

Tehnologii  Mecanică  2 1    1 

Industrie textilă și 

pielărie 

5  2 2 1  

Construcții 

instalații și lucrări 

publice 

2 1  1   

Electric  2    2  

 Total  28 9 7 6 5 1 

Total posturi aprobate de ISJ Tulcea pentru anul școlar 2018-2019 

 

Profesori metodişti: 

 - Dirigentie activităţi extraşcolare – Nicoară 

Felicia 

Profesori membri în Consiliul Consultativ al 

ISJ  

- Limba engleză - Gheorghe Liliana 

- DSP mecanică- Petrea Doina 



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri ai Corpului Naţional de Experţi în management organizaţional 

- Gheorghe Liliana - Limba engleză 

-Petrea Doina - DSP mecanică 

-Dulma Daniela - Limba franceză 

-Barbato Viorica - Limba română 

C.Personal didactic  auxiliar 

Nr.crt. Funcția  Nr.persoane Nr.posturi 

1 Administrator financiar 1 0,5 

2 Administrator de patrimoniu 1 0,5 

3 Secretar  1 1 

4 Informatician 1 0,5 

5 Bibliotecar  1 0,5 

 Total  5 3 

 

D.Personal nedidactic   

Nr.crt. Funcția  Nr.persoane 

1 Îngrijitor 3 

2 Muncitor  cu atribuții de fochist 1 

3 Paznic  3 

 Total  7 
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28

5
7

personal angajat

personal didactic

personal didactic 
auxiliar

personal nedidactic

 

3.2.2.RESURSE MATERIALE 

Nr.crt. Tipul Număr 

1 Săli de clasă/cabinete 7 

2 Laborator TIC  1 

3 Laborator AEL 1 

4 Ateliere  4 

5 Bibliotecă 1 

6 Cabinet psiholog școlar 1 

7 Cabinet medical deservit de 1 asistent medical 1 

8 Cancelarie  1 

9 Birou contabilitate- administrație 1 

10 Arhivă 1 

11 Spatii depozitare 1 

 
3.2.3.POPULAȚIA ȘCOLARĂ în anul școlar 2018-2019 
a) structura pe nivele de învățământ 

Nivel de învățământ Clasa Nr.elevi 

Liceu –curs de zi IX 30 

X 38 

XI 45 

XII 33 

Liceu –curs seral IX 32 

X 21 

XI 28 

XII 42 

XIII 18 

Învățământ profesional IX 34 

X 12 

XI 33 

 Total  367 
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Structura pe forme de învăţămînt a elevilor  

NIVEL  

INVATAMANT 

Număr elevi /comparativ  

2016-2017     tendinta      2017-2018 

 

2018-2019 

LICEAL ZI  
160                             155  

146 

LICEAL SERAL  
93                                151 

141 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL  87                                  71  
79 

 

Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcţie de domiciliul acestora(analiza 

comparativa):  

 total elevi şcolarizaţi în 2017-2018 :367 în scădere 

 ponderea elevilor din localitate: (156 )- 40 % creştere  

 ponderea elevilor din alte localităţi, care fac naveta zilnic: (221)-60%  scădere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

233

359

provenienta elevi 2016-2017

Macin

Rural

Total

225

152

377

elevi dupa domiciliu
2017-2018

Rural

Macin

Total
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Situația admiterii clasa a IX a pe nivele de învățământ pentru anul ;colar 2019-2020 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Calificarea 

profesională 
Propus Realizat 

Procent  

realizare 

Nr.clase Nr.elevi Nr.clase Nr.elevi  

Industrie 

textilă și 

pielărie 

Confecíoner produse 

textile(zi) 

1 28 1 22 79% 

Construcţii, 

instalatii 

si lucrari 

publice 

Instalator instalaţii 

tehnico sanitare şi de 

gaze 

1 28 1 23 82% 

Electric 

 

Electrician exploatare 

joasă tensiune 
1 28 1 24 86% 

Industrie 

textilă și 

pielărie 

Tehnician în 

industria textilă 

(seral) 

1 28 1 28 100% 

       

 Total  4 112 4 97 87% 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150
150 

51 47 
35 

20 14 10 7 6 5 14 14 

Macin

Jijila

Greci

Turcoaia

Vacareni

Carcaliu
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Smardan
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3.2.4.Dimensiunea Europeană 
PROIECTE  DERULATE 
În anul școlar precedent  Liceul Tehnologic Măcin a aplicat pentru proiectul ROSE - 

granturi pentru licee Runda a II-a care are ca obiectiv creșterea ratei de promovare a 

examenului de bacalaureat în liceele sprijinite în proiect şi reducerea ratei de abandon şcolar 

pentru clasele a XII a. Liceul Tehnologic Măcin a început implementarea acestui proiect ROSE 

în luna octombrie 2018 ira promovabilitatea la examenul de bacalaureat a crescut de 1 (un) elev 

în anul școlar 2017-2018 la 3 elevi în anul școlar 2018-2019, un procent  realizat de 16%. 

 

3.3. Context geo-economic 

1.Așezare  

Orașul Măcin este situat la confluența unităților morfologice fluviul Dunărea cu Munții 

Măcinului, la altitudinea medie de 40 m, în vecinatatea Dunării Vechi la vest și a Munților 

Măcinului (Culmea Pricopanului) la est si nord-est. Relieful orașului Măcin se compune din trei 

forme de relief principale: Munții Măcinului, câmpia marginală și Lunca Dunării. Are acces 

rutier dinspre Brăila (punctul de trecere cu bacul de la Smârdan), Galați (punctul de trecere cu 

bacul de la I.C.Brătianu), Tulcea (șoseaua E87) și Constanța. 

 

      Este asezat pe un platou terasa care priveste spre vest, cu iesire spre vest, pe Dunare sau 

terestru, catre Smardan, Braila rutiera in partea de est catre: Greci, Cerna, Tulcea si Constanta; 

fluviala in sud catre: Carcaliu, Turcoaia, Pecineaga. 

Populaţia este etnic-mixta, fiind înregistrate in oraş nu mai puţin de 13 naţionalităţi 

(români, turci, rromi, ruşi-lipoveni, etc.) si 9 culte religioase care convieţuiesc in deplina 

armonie si toleranta. 

Comunitatea număra cca. 8245 locuitori, in majoritate români dar si turci, tătari, romi, 

italieni, germani, ruşi-lipoveni, etc, care au convieţuit armonic de-a lungul timpului. Numărul de 

străzi are o lungime totala de 60 km toate fiind asfaltate sau pavate cu granit. 

Liceul Tehnologic Macin aparţine judeţului Tulcea,dar are avantajul ca este situat la 

18Km de municipiul Brăila si 25Km de municipiul Galati. Cursurile scolii sunt frecventate atât 

de elevi  din oraşul Macin cat si din comunele din zona Macin. Este singura şcoală din zonă,cu 

profil tehnologic, cu dotare corespunzătoare şi personal didactic calificat, care oferă calificări de 
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nivelul 3 și 4 specifice domeniilor de pregătire enunţate.  Liceul Tehnologic Măcin, oferă 

posibilitatea şcolarizării în domeniul tehnic atât elevilor din oraşul Măcin,cât şi celor proveniţi  

din comunele din zonă: Jijila-8 km. , Garvăn-12 km. , Greci-14-km., Văcăreni-15 km., 

Luncaviţa-25 km,  Smârdan - 14 km,  Turcoaia - 20 km, Carcaliu- 12 km, Ostrov-45km, Dăeni-

51 km;Peceneaga-30km. 

 

2. Industria      
Din punct de vedere economic zona este defavorizată mai ales prin lipsa unui pod peste Dunăre 

care ar deschide oportunităţi de dezvoltare printr-un transport liber interjudețean. 

Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Măcin 

        Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin 

Societăți comerciale, asociații familiale sau independente, aceste forme de organizare fiind la 

nivelul localității de 441 formațiuni, care activează și în sectorul de prestări servicii către 

populație, după cum urmează : 

• Asociații familiale (A.F.) 29 

• Persoane fizice - independenți 55 

• Societăți în comandită simplă 2 

• Societăți în nume comun (S.N.C.) 60 

• Societăți comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.) 262 

 

Profil preponderent agrar - cereale, vii (la aproximativ 40 km se află vestita podgorie de la 

Niculițel). 

  

Tradițiile industriei locale sunt legate de exploatarea pietrei din renumitul "Triunghi al 

granitului" de reputație europeană: Măcin, Greci, Turcoaia; exploatarea și prelucrarea lemnului, 

confecții, meșteșuguri tradiționale (împletituri papură, răchită), prelucrări în metal (activitate 

astăzi decăzută dar cu cooperări la nivel național, în trecut), în domeniul auto și al 

componentelor pentru utilaje agricole. Cooperativa meșteșugărească "Arrubium" a fost multă 

vreme (până în 1989 deținătoare a locului I pe țară în producția de confecții textile, mobilier, 

broderie, lenjerie, etc.). 

Importante tradiții în domeniul construcțiilor, în care funcționează, în regim concurențial, 4 

societăți private locale. 

  

Ramurile industriale cele mai dezvoltate la aceasta data in oraşul Macin sunt:  

 industria uşoară - reprezentată prin societăţi comerciale cu capital privat 

străin (italiene, coreene, etc) de confecţii textile si tricotaje, in sistem lohn;  

  industria minieră - constă in exploatarea la suprafaţă a granitului din Munţii 

Măcinului;  

  industria alimentară - s-a dezvoltat in concordanta cu tendinţele si orientările 

actuale ale economiei de piaţă și care se bazează in principal pe prelucrarea 

produselor agricole și animaliere;  

 domeniul construcţiilor, în care funcţionează în regim concurenţial 4 societăţi 

private locale. Sursa:www.macin.ro  site-ul oficial al oraşului Macin 

 

3. Structura demografică       
Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Măcin se ridică la 8.245 de 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 10.625 de 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (84,55%). Principalele minorități sunt cele de romi 

(3,89%) și turci (2,35%). Pentru 8,57% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din 
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punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (88,43%), cu o minoritate de 

musulmani (2,51%). Pentru 8,54% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Context legislativ 

a) Liceul Tehnologic Măcin este organizat pe principii nediscriminatorii cu deschidere 

pentru școlarizarea elevilor cu cerințe educative speciale. 

b) Recrutarea și admiterea elevilor se realizează in conformitate cu reglementările elaborate 

de MEN. 

c) Examenele de certificare a competențelor profesionale şi de bacalaureat se organizează 

conform legislaţiei elaborată de minister. 

d) Posturile didactice au fost ocupate conform cu Legea 1/2011 şi a reglementărilor 

ministerului privind mişcarea personalului didactic. 
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La baza proiectării activităţii stau următoarele acte normative: 

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2 011 

2. Legislația secundară, emisă de MEN și organizațiile subordonate acestuia, care intră în 

vigoare începând cu data de 1.09.2011, 

3. Planul operațional al ISJ Tulcea 

4.  OMEN 5079/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

5. ROFUIP OMENCS 5079/31.08.2016 

6. Statutul elevului OMENCS 4472/10.08.2016 

7. OMEN nr. 4619/22.09.2014 şi OMEN nr.3160/14.02.2017 organizarea şi funcţionarea 

Consiliului de Administraţie  

8. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

9. Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările 

ulterioare,Legea 40/2011 

10. OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Strategia Ministerului Educației, Cercetării și 

Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar 

11. Planul local de dezvoltare a învăţământului profesional si tehnic PLAI-2019-2025  

12. Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional si tehnic pentru (PRAI) 

13. Strategia M.E.N. de dezvoltare a învăţământului preuniversitar; 

14. Măsurile tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, aprobate prin O.M.E.N. nr. 

3753/2011, 

15. Metodologii, regulamente, ordine, notificări şi precizări M.E.N.  

16. Notele, notificările si precizările ISJ-STulcea; 

17. Metodologia formarii continue a personalului didactic din învatamântul preuniversitar  

 

 

PARTEA a II a  
 

 DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN  

 ANALIZA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE  

 ANALIZA SWOT  

 OFERTA EDUCAŢIONALA 2019 – 2020  

 

2.1.1. Analiza mediului extern 
 

CONTEXTUL EUROPEAN 

 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați 

din Strategia Europa 2020: 

1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-

2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020; 

1. Analiza 
nevoilor 
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e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială 

cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008. 

 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

1. până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții; 

2. până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3. până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, 

ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4. până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii10 din sistemele de educație și formare, 

ar trebui să fie sub 10 %; 

5. până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

6. până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care 

au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea 

anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201012. 

 

CONTEXTUL NAȚIONAL ȘI REGIONAL 

 

PRIORITĂŢILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎPT LA NIVEL NAŢIONAL  

 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 

20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 

2020, față de 57,2% în 2014 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 

pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi 

formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii. 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu 

abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea 

programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii. 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare. 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională. 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale. 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 

10% în 2020, de la 1,5% în 2014 
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal. 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră. 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal. 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile. 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la 

nivel de sistem. 

2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării. 

3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal. 

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue. 

5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 

în 2020, de la 2.800 în 2014 . 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională. 

2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională. 

3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.  

 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 

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

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

 

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 – agentul economic și elev. 
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Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

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

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

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

profesională a elevilor; 

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

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

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

consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativteritorială pe 

raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de 

învățământ – agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de 

liceu, formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. 

 

În învăţământul profesional, indiferent de forma de organizare, elevul încheie un contract de 

pregătire practică cu unitatea de învățământ şi operatorul economic. 

 

Profilul dominant la nivelul judeţului Tulcea în ce priveşte cererea de forţă de muncă pare 

să fie dat de următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante): comerţ, 

construcţii, turism şi alimentaţie, electric, economic. Ocupaţiile cele mai cerute de angajatori, cu 

creştere a locurilor de muncă vacante în 2016 comparativ cu anul anterior şi cu balanţă pozitivă 

în ce priveşte diferenţa locuri de muncă vacante-şomeri au fost înregistrate în domeniile: comerţ, 

construcţii, turism şi alimentaţie, electric, economic. 

Piata muncii din ultimii 20 de ani a fost puternic influentata de transformarea economica si 

sociala. Rezultatul este o rata de ocupare in scadere, combinata cu probleme structurale de 

informalitate, nivel ridicat de subocupare in agricultura, mobilitate redusa intre sectoare 

economice si zone georgrafice, obstacole pentru accesul grupurilor vulnerabile si alţi  stimului 

pentru iesirea timpurie din activitate. 

Diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului, adoptate în 

CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional in cadrul studiului previzional, 

sunt justificate in baza urmatoarelor considerente: 

- in domeniul Electric sunt noi calificări care sunt solicitate de către elevi şi cu perspectivă 

pe piaţa muncii.  

- in domeniul Textil, există o lipsă acută a locurilor de muncă şi în ultimii 2 ani de şcoală 

au existat puține cereri din partea elevilor. 

- în domeniul Construcții există cerere din partea elevilor și activităţi sezoniere care 

necesită personal. 

- în domeniul Mecanică solicitările sunt doar din partea unor agenţi economici cu număr 

mic de personal angajat. 

 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În 

cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de 

nivel 3 iar 60% pentru calificări de nivel 4. (extras PLAI ) 

 

Date demografice 

Din analiza demografică se constată: 

− scăderea numărului populaţiei 

− densitate inferioară mediei pe ţară 

− scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale 
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− spor demografic negativ 

 

Oferta de formare profesională din judeţ şi zona Măcin 

Analizând oferta de formare la nivelul judeţului rezultă: 

 raportul număr elevi/număr norme didactice, relativ scăzut în prezent poate deveni critic 

din perspectiva declinului demografic şi a introducerii finanţării per elev–presează în 

favoarea măsurilor de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin 

colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli şi/sau constituirea de consorţii de şcoli. 

 există o ofertă diversă,fiecare furnizor EFP având o gamă largă de domenii de calificare 

ca ofertă baza didactică materială a furnizor ilor  EFP este de nivel european având în 

vedere că au beneficiat de programul PHARE-TVET ca şi LiceulTehnologic  Măcin 

 avantajul Liceului Tehnologic  Măcin este pentru domeniile prioritare electric şi 

construcţii,care la nivel judeţean se regăsesc la puţine şcoli 

 domeniul mecanică se regăseşte în oferta majorităţii furnizorilor  EFP 

 domeniul textile se regăseşte doar la Liceului Tehnologic  Măcin şi liceul Ion Mincu,dar 

este puţin preferat de elevi 

      Planificarea va avea în vedere stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la 

următorul nivel de calificare, care să ţină cont de politicile educaţionale, finalităţile în plan 

ocupaţional pefiecare traseu şi nivel de pregătire, dar şi de specificul şi interesele particulare ale 

grupului ţintă. 

 

2.1.2. Contextul legislativ, politic-institutional, social-economic, 
cultural si ecologic(PESTE) 
 

a. Contextul politic în domeniul educației vizează următoarele obiective prioritare 

• Gestionarea în condiții optime a examenelor naționale 

• Reducerea abandonului școlar 

• Formarea personalului din învățământ prin programe  

• Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ 

• Eliminarea violenței în școli 

• Învățământ profesional racordat la piața muncii 

• Programe adecvate pentru grupurile vulnerabile 

• Realizarea unui parteneriat corect cu autoritățile administrației publice locale 

• deplasarea interesului în management de la control către autoevalu-are,evaluare şi 

consiliere; 

• existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale; 

• orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a 

proiectelor; 

 

b. Contextul economic 

          Cerințele de forță de muncă sunt restrânse , ca urmare a închiderii unor capacități de 

producție, iar AJOFM raportează dificultăți în integrarea pe piața muncii a absolvenților 

învățământului preuniversitar . 

          Se constată o insuficientă cunoaștere a tendințelor de pe piața muncii de către părinții și 

elevii absolvenți de gimnaziu , care optează în majoritate pentru filiera teoretică, în detrimentul 

unor specializări de perspectivă în învățământul profesional și tehnic. 
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c. Contextul social 

      Analiza demografică reliefează o scădere a populației școlare , cu efecte pe termen lung 

asupra sistemului de învățământ ,scădere cu aprox. 3-5% în fiecare an școlar. Fluctuaţiile 

demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale şcolii. 

     Se apreciază că declinul demografic al populației stabile va continua și se impune o gândire 

eficientă a dezvoltării resursei umane, cu investiții corespunzătoare în capitalul uman. 

Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor. 

 

 Obiectivul strategic îl reprezintă creșterea calității educației în general (la nivel infrastructură, 

resurse umane  și resurse materiale, management instituțional), multiplicarea politicilor 

incluzive, crearea egalității de șanse pentru poulația școlară aflată în dificultate. Se impune 

dezvoltarea sistemelor de evaluare și calificare a competențelor dobândite în contexte informale 

și nonformale de educație prevăzute de Legea 1/2011. 

 

d.Contextul tehnologic 

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

generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care 

dispune şcoala. 

În anul școlar 2018-2019 s-a urmărit în continuare, dezvoltarea competențelor digitale ale 

elevilor ca şi a celor profesionale în acord cu dezvoltarea tehnologiilor. 

 

e.Contextul ecologic 

      Oraşul Măcin este o zonă puţin poluată,care beneficiază de vecinătatea parcului naţional 

Munţii Măcin, factori care influențează starea de sănătate și confort a locuitorilor. Lipsa unei 

educații ecologice la nivelul populației adulte impune ca şcoala şă determine elevii să se implice 

în păstrarea spaţiilor verzi, care aduc beneficii mai ales copiilor. Marea majoritate a 

întreprinderilor fiind IMM-uri, care prin specificul activităţii nu produc poluare. Şcoala are de 

asemenea amenajat cu elevii şcolii un parc propriu, care o face atractivă. 
 

2.1.3. Priorităţi şi obiective regionale şi locale  
 

CONTEXTUL REGIONAL 

 

Contextul regional este definit în principal de următoarele documente strategice: 

− Planul de Dezvoltare Regională Sud – Est, 2014 – 2020; 

− Strategia de Dezvoltare a Judeţului Brăila, 2014 – 2020; 

− Strategia de Dezvoltare Durabilă şi Planul de Acţiune ale Judeţului Buzău, 2014 – 2020; 

− Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi, 2016-2021; 

− Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, 2014 – 2020; 

− Strategia de Dezvoltare Integrată a Judeţului Vrancea, 2014 – 2020. 

Obiectivul specific care priveşte domeniul educaţiei în Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Sud - Est pentru perioada 2014-2020, parte a PDR 2014-2020, este „Creșterea ratei 

participării populației în sistemul de învățământ prin îmbunătățirea serviciilor de educație și a 

infrastructurii din sistemul educațional”. 

Acest obiectiv este susţinut prin prioritatea 7 „Îmbunătăţirea calității în domeniile 

educaţie, sănătate și incluziune socială”, domeniu de intervenție 1 „Investiții în educație 

pentru îmbunătățirea calității învățământului și dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și 

rural”. 
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Conform PLAI Tulcea revizuit, la nivelul judeţului    în ceea ce priveşte tipul activităţii 

firmelor, se constată că, s-a înregistrat o creştere a  ponderii firmelor active din  mecanică, 

comerţ,construcţii, domeniile amintite fiind in concordanta cu domeniile  care sunt prezentate si 

in regiunea Sud-Est şi care se regăsesc şi în oferta de şcolarizare a Liceului Tehnologic Macin 

Pe clase de mărime,la nivelul oraşului, unităţile cu până la 10 salariaţi sunt majoritare. 

Restructurările industriale care au avut loc în procesul tranziţiei la economia de piaţă, au dus la 

creşterea masivă a  şomajului in municipiul Tulcea  şi în  micile oraşe  componente ale judeţului 

(Macin, Babadag, Sulina).  

 

Proiectul ofertei de școlarizare la clasa a IX-a învățământ de zi (liceal și profesional) pentru 

anul școlar 2019-2020 a prevăzut o pondere de 59,37% pentru învățământul tehnologic, fiind 

alocat un număr de 1064 locuri dintr-un total de 1792. Ponderea învățământului profesional în 

totalul numărului de locuri alocate învățământului tehnologic a fost de 35,93% corespunzătoare 

celor 644 de locuri.Liceul Tehnologic Măcin a realizat 3 clase de învățământ profesional cu o 

medie de 22 elevi pe clasă, un procent realizat de 81%, în domeniile electric, construcții și 

textile. De asemenea a fost realizată și o clasă de liceu seral cu 28 elevi în domeniul textile nivel 

4. 

La nivel regional şi local: 

Cel mai mare deficit pare să se înregistreze în sectoarele  

• construcţii (42% din întreprinderi, 15,3% din numărul de salariaţi),  

• activităţi financiare, bancare şi de asigurări (40% din întreprinderi, 12,6% din numărul 

de salariaţi),  

• industria prelucrătoare (34% din întreprinderi, 7,2% din numărul de salariaţi),  

• transport depozitare, comunicaţii (28% din întreprinderi, 12,5% din numărul de 

salariaţi). 

       

Activitatea intensă de turism in municipiul Tulcea si in localităţile Deltei si a comunitatilor 

adiacente, a atras si dezvoltarea domeniului Construcţii si lucrări publice   preluând o parte din 

forţa de muncă disponibilizată. Spre deosebire de procesul de oarecare stabilizare economică a 

marilor unitati industriale , oraşele mici nu reuşesc să-şi găsească echilibrul, pierzând în 

continuare locuri de muncă (Babadag, Isaccea, Sulina, Măcin etc.).  

        La nivelul oraşului Măcin însă există investiţii străine SC Alcovin SA;SC Grecale SA, iar 

Primăria Măcin a accesat fonduri de reabilitare a unor obiective de infrastructură (drumuri, 

alimentări cu apă, canalizări etc), care au condus la diminuarea şomajului şi absorbţia unui 

procent din absolvenţii Liceului Tehnologic  Macin. 

În oraşul Măcin, în ultimii 4 ani, s-au dezvoltat  domeniile construcţii (există 3 firme de 

profil), comerţul şi domeniul electric (există 2 firme de profil cu până la 10 angajaţi şi 1 firmă 

SC DORASERV SRL cu până la 100 de angajaţi). Sunt puţin reprezentate celelalte domenii de 

activitate. 

Totuşi oraşul, rămâne un centru economic cu investiţii puţine, populaţia din zonă 

(comunele limitrofe) ocupându-se preponderent cu agricultura de subzistenţă. 

In zona Macin, ponderea agenţilor economici o deţin cei cu pana la 50 de angajaţi in 

domeniile: comerţ, electric, mecanic. Exista insa si întreprinderi cu potenţial economic mai 

dezvoltat in domeniul construcţii si lucrări publice si domeniul textile.  

Oraşul Macin dispune insa de oportunitati datorita proiectelor de dezvoltare locala. Realizarea 

acestor proiecte va determina dezvoltarea cererii pe piaţa muncii pentru domeniile in care Liceul 

Tehnologic Macin pregăteşte forţa de munca.  
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Conform PLAI, în perioada 2019-2025 atât populaţia activă cât şi  populaţia ocupată a 

cunoscut o scădere semnificativă. Scăderea a fost mai accentuată în cazul populaţiei feminine. 

Populaţia ocupată din mediul rural reprezintă 45% din totalul populaţiei ocupate la nivelul 

regiunii. Se remarcă un fenomen îngrijorător în ceea ce priveşte valorile extrem de mici şi în 

scădere ale ratei de activitate  şi ratei de ocupare a populaţiei feminine din grupa de vârstă 15-24 

ani  

Egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen 

 

La nivel național există o serie de reglementări care vizează egalitatea de șanse și egalitatea 

de gen: 

- Constituția României – consacră principiul egalității între cetățeni; 

- Legea 202/2002 – promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați în vederea 

eliminării discriminării pe criterii de sex; sunt enumerate domeniile în care se aplică 

egalitatea de șanse: muncă, educație, sănătate, cultură și informare, politică, participare la 

decizii, accesului la servicii și altele; 

- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare; 

- Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

- Legea nr. 27/2004 privind aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului 

National pentru Combaterea Discriminării; 

- Notificarea nr. 29323/2004 privind promovarea principiilor școlii incluzive, ca școală 

interculturală, deschisă tuturor, în care fiecare copil beneficiază de acces egal la o 

educație de calitate. 

 

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 (4) 

prevede că statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și 

formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, 

fără nici-o formă de discriminare. Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, 

copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi integrați fie în unități școlare de educație specială, 

fie în grupe și clase speciale din unități preșcolare și școlare de masă, fie în mod individual în 

unități de învățământ de masă. 

 

Având în vedere că Liceul Tehnologic Macin, şi-a realizat în permanenţă planul de 

şcolarizare propus şi faptul că doar un procent mic din absolvenţi sunt înregistraţi ca şomeri (din 

documentele statistice), demonstrează că oferta de şcolarizare a corespuns nevoilor grupurilor 

ţintă:angajatori,elevi,etc.si la nivelul Liceului Tehnologic Măcin sunt asigurate reglementările cu 

privire la: 

1. egalitatea de şanse la educaţie şi formare profesională 

2. egalitatea de gen 

3. nediscriminarea pe criterii etnice 

4. egalitatea de șanse oferite elevilor cu dizabilități, a celor cu nevoi speciale 

şi a celor din rândul populaţiei roma 

 

Este de menţionat totuşi că în contextul  economico-social actual, caracterizat de o 

dinamică accelerată a schimbărilor este necesară continuarea verificării ţintelor prognozate şi dacă 

realităţile pieţei muncii o impun, corectarea şi ajustarea acestora. Ca urmare planificarea ofertei la 

nivelul oraşului Măcin, din punct de vedere al dinamicii economice nu se poate face dacât prin  
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prognoze pe termen scurt.Se poate previziona totuşi oferta din punctul de vedere al populaţiei 

şcolare existente,dacă se iau în calcul şi  reconversiile profesionale. 

  

În PRAI1 pentru regiunea SUD EST, au fost stabilite o serie de prioritati, masuri si actiuni 

ce vizeaza: 

 perfectionarea sistemului de formare continua a resurselor umane din scoala; 

 cresterea calitatii sistemului de informare si consiliere profesionala; 

 adaptarea ofertei educationale la cerintele socio-economice regionale; 

 dezvoltarea infrastructurii; 

 facilitarea accesului in invatamantul profesional si tehnic a populatiei scolare din mediul 

rural. 

 

Priorități locale  
Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 

bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. Domeniile de formare profesională la 

care se înregistrează abateri în afara plajei ponderilor recomandate în PLAI sunt: 

1. Electronică şi automatizări - ponderea în planul de şcolarizare este de 4,1% faţă de 

ponderea recomandată de 9%; 

2. mecanică - ponderea în planul de şcolarizare este 20,4 % faţă de ponderea recomandată 

de 27%; (extras PLAI2 Tulcea) 

 

Ocupaţiile cele mai cerute de angajatori, cu creştere a locurilor de muncă vacante în 2018 

comparativ cu anul anterior şi cu balanţă pozitivă în ce priveşte diferenţa locuri de muncă 

vacante-şomeri au fost înregistrate în domeniile: mecanică, comerţ, construcţii, turism şi 

alimentaţie, electric, economic , industria textila si pielăriei.  

 

În baza analizei SWOT, CLDPS apreciază ca necesar a fi stabilite următoarele priorităţi 

şi obiective:  

 

 PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei 

pentru formarea profesională a adulţilor 

Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare 

Obiectiv 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Obiectivul 1.3.: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor 

formate la nevoile unei economii în schimbare 

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

ÎPT 

 

 PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT3 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT  

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

profesională a unităţilor şcolare IPT 

 

 PRIORITATEA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

 
1 PRAI – Plan Regional de Acțiune pentru Învățământ 
2 PLAI - Plan Local de Acțiune pentru Învățământ 
3 ÎPT – Învățămât profesional și tehnic 
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Obiectivul 3.2. : Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului 

didactic din ÎPT 

 

 PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă 

 

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

educaţie 

Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

 

 PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 6.1.: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, 

pentru  asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin 

sistemul de ÎPT 

 

Implicaţii pentru ÎPT Tulcea: 

1. Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică. 

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

profesională iniţială prioritare sunt: serviciile, industria, agricultura si silvicultura si 

construcţii. Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să 

ţină cont de previziunile privind ocuparea (vezi capitolul Piaţa muncii). 

2. Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale produse 

de investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

− Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală (CDL) realizate în parteneriat cu 

agenţii economici 

− Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de 

desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor 

didactice prin stagii la agenţi economici  

− Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea 

sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională 

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

− Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 

 

Liceul Tehnologic Macin, se va axa pe domeniile prioritare stabilite,încercând 

diversificarea ofertei pe aceste componente,inclusiv prin forma de învăţământ profesional. 

 

Date demografice  

Populaţia şi structura demografică 

Populaţia şcolară la nivelul judeţului Tulcea şi deci şi în zona Măcin a înregistrat în ultima 

perioadă o scădere continuă .Scăderea s-a înregistrat atât pe sexe cât şi pe medii de rezidenţă. 

Este de menţionat însă faptul că datele referitoare la populaţia şcolară din mediul urban şi rural 

se referă la locaţia şcolii şi nu la mediul de rezidenţă al populaţiei şcolare. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale se constată că la nivel 

Judeţului Tulcea  ponderile sunt apropiate de valorile regionale. Între localităţile judeţului Tulcea 

se disting însă diferenţe mari intre populaţie rezidentă preponderent în mediul  rural. Pe 

localitati, structura pe grupe de vârstă diferă, fiind mai favorabilă populaţiei tinere cu vârsta 

între 0-19. În municipiul Tulcea si oraşele judeţului Tulcea: Macin, Babadag, Sulina, Isaccea 
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si localitatile din mediul rural,cele din care Liceul Tehnologic Măcin are bazin de colectare a 

absolvenţilor de clasa a VIII a : Jijila, Luncavita, Greci, Garvăn, Turcoaia etc.- (PLAI) 

Din punct de vedere al datelor prezentate asupra educaţiei şi formării profesionale la 

Liceul TehnologicMăcin, rezultă următoarele obiective: 

− Ca urmare a dezvoltării bazei materiale şi preocupării cadrelor didactice pentru 

dezvoltarea profesională,şcoala este centru zonal de formare profesională atât pentru 

tineri de 14 ani cât şi pentru formarea adulţilor; 

− Ofertele de formare profesională iniţială a şcolii răspund tendinţelor identificate în 

PLAI şi  nevoilor locale şi regionale şi chiar europene avand în vedere că absolventi d 

ela domeniul constructii şi electric lucrează în ţările UE în calificarea dobandită; 

− Şcoala şi-a dezvoltat oferta demetode de formare prin accesarea de fonduri 

nerambursabile prin proiecte Erasmus 

 

Preocuparea şcolii trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a  formării profesioanale 

,  care să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel care 

să-i facă competitivi pe piaţa muncii. 

Şansa absolvenţilor şi implicit a şcolii, în condiţiile în care oferta pe piaţa muncii este mai 

mare decât cererea, este de a răspunde în mai mare măsură cerinţelor angajatorilor decât alţii.  

 

Acest lucru se poate obţine prin : 

• Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori 

• Diminuarea ofertei de şcolarizare pentru domeniile de formare profesională la care bilanţul 

cerere-ofertă arată valori negative mari în cazul Liceul Tehnologic Măcin, industria textila 

şi accentuarea pe domeniile: construcţii, electric şi eventual servicii sau învăţământ 

profesional, atât în domeniul textile cât și în celelalte domenii pe care Liceul Tehnologic le 

are acreditate sau autorizate. Pe de altă parte Liceul Tehnologic Măcin a încheiat un acord 

de colaborare cu agentul economic PROMEX Braila în vederea înființării unei clase de 

învățământ profesional dual în anul școlar 2010-2021, pentru certificare profesională nivel 

3 - operator mașini cu comandă numerică. Astfel putem corela evoluţia ofertei şcolii cu 

creşterea inserţiei socio profesionale. 

• Asigurarea şanselor egale pentru elevii din mediul urban şi rural,mai ales pentru cei din 

medii dezavantajate 

• Crearea unui program de orientare şi consiliere profesională a elevilor pentru integrare pe 

piaţa muncii 

• Stimularea formării continue a personalului şcolii pentru acoperirea necesarului de cadre 

didactice calificate în vederea promovării unui învăţământ modern şi pregătirea optimă a 

elevilor 

• Accesarea de fonduri nerambursabile pentru creşterea calităţii învăţământului  

 

Evoluţia elevilor  este în scădere. Ca urmare,pentru proiectarea planului de şcolarizare 

viitoare Liceul Tehnologic Măcin, va trebui să compenseze pierderile , de la învăţământul de zi, 

cu clase la învăţământul seral şi cu programe de reconversie profesională a adulţilor. 

 

Planificarea ofertei educaţionale 
 
Elemente care trebuie luate în considerare: 
▪ Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local(sursa PRAI; PLAI) 

▪ Dimensiunea actuală şi previzionată a pieţei muncii,la nivel de judeţ şi mai ales local 

▪ Datele statististice ale absolvenţilor plecaţi la muncă în străinătate care lucrează în 

domeniul în care s-au pregătit,avînd în vedere tendinţa migraţiei populaţiei tinere  
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▪ Activităţile desfăşurate de alte şcoli cu oferte de formare similare şi furnizorii de programe 

de formare profesională din Judeţ 

▪ Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli cu învăţământ tehnic 

profesional din judeţ 

▪ Partenerii actuali şi cei potenţiali 

 

În baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost propuse 

următoarele direcții strategice pentru perioada 2016-2020 

1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la 

cerințele pieței muncii și în concordanță cu opțiunilor elevilor.   

2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv prin:  

- creșterea gradului de includere a elevilor cu cerințe educaționale speciale în 

învățământul tehnic  

- asigurarea de șanse egale în educație  

- sprijinirea grupurilor defavorizate  

3. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism 

local de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale.  

4. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de tranziție 

la nivel local.  

5. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurențial 

pentru a fi competitivi în spațiul european.  

             
2.1.4. Analiza mediului intern - școlarizarea 

Caracteristici interne ale școlii  

 Elevii au acces la servicii suficiente, se face evaluare iniţială,continuă şi sumativă, au 

acces la activităţi extracurriculare. 

 Profesorii selectează conţinutul cursurilor pe care le predau în conformitate cu nivelul 

şi nevoile elevilor, predarea fiind în general clară şi eficientă. 

 Învăţarea este centrată pe elev şi se încearcă respectarea stilurilor de învăţare. 

 Baremele de corectare ale testelor sunt aduse la cunoştinţa elevilor. 

 Cadrele didactice utilizează o gamă variată de strategii de predare, învăţare şi instruire 

practică.  

 Elevii consideră că primesc sprijin în orientarea şcolară şi profesională atât din partea 

dirigintelui cât şi din partea celorlalţi profesori şi a consilierului şcolar. 

 Între cadrele didactice şi elevi există relaţii de lucru şi comunicare eficiente, şi sunt 

încurajaţi să-şi asume propriul proces de învăţare.  

 Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare-învăţare pentru toţi elevii. 

 Școala este preocupată de dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin accesarea 

de proiecte europene,naționale și locale;prin extinderea parteneriatelor 

interinstituționale. 

 Oferta educaţională a şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin 

intermediul materialelor publicitare de promovare a imaginii şcolii (pliante, postere) şi 

cu prilejul târgurilor ofertelor educaţionale organizate anual de ISJ Tulcea. Elevii şi 

părinţii sunt informaţi în legătură cu curriculum-ul şcolar şi cu misiunea şcolii. 

 Consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile 

opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socio- profesionala a 

absolvenţilor; 

 Formarea continua a profesorilor  
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Dovezi ale analizei sunt  portofoliile cadrelor didactice, referate, proiecte, dosare cu materialele 

ce privesc pregătirea pentru concursuri şi simpozioane. 

Cultura organizaţională 

Şcoala noastră se caracterizează print-un ethos profesional bun.Trăsăturile dominante sunt: 

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru 

valorile adoptate de şcoală, libertatea de exprimare. 

 A fost elaborat regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind activitatea 

cadrelor didactice, a personalului nedidactic, didactic-auxiliar şi pe cea a elevilor. 

         Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism.     

Comunicarea cadrelor didactice cu elevii este bună. Comunicarea cu familiile elevilor este 

eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în scris informaţii 

referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor). Se incearca permanent implicarea 

responsabilă a parintilor in activitatile pe care elevii le defasoara in cadrul liceului punandu-se 

accent pe participarea acestora la buna guvernare in scoala. 

Profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare şi sunt preocupaţi de 

implicarea activă a elevilor în actul învăţării dezvoltandu-se un invatamant centrat pe elev ; 

elevii cu dificultati de invatare sunt permanent ajutati sa depaseasca aceste dificultati fiind 

cuprinsi intr-un invatamant incluziv care contribuie la micsorarea decalajelor care inca sunt intre 

elevi ca si nivel de pregatire. 

Evaluarea elevilor este iniţială, formativă şi sumativă şi utilizează instrumente diverse, 

punânduse accent pe instrumentele alternative de evaluare. 

          Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin. 

Directorul are o atitudine asertivă,democratică, de încredere în echipa de lucru, este 

receptiv,cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a 

nevoilor ei. 

           Analiza culturii organizaţionale a permis evaluarea obiectivă a aspectelor calitative şi 

cantitative neidentificate de către membrii instituţiei. Rezultatele acestuia au evidenţiat că   

ierarhia reflectă importanţa rolurilor; în cadrul instituţiei este promovată ideea descentralizării; 

personalul aşteaptă să fie consultat şi să aibă iniţiativă în ceea ce face. 

         Un alt aspect evidenţiat este respectarea eticii profesionale,iar practica a demonstrat că  

relaţiile interpersonale sunt importante în rezolvarea sarcinilor de muncă. 

 

Sistemul de control intern managerial 
 

De asemenea, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ 

managerial, in unitatea noastra scolara a fost implementat si dezvoltat un sistem de control 

intern managerial, care se bazeaza pe cele cinci elemente ale controlului intern: 

 Mediul de control - grupeaza problemele legate de organizare, managementul resurselor 

umane, etica, deontologie si integritate. 

 Performanta si managementul riscurilor - include problematica managementului 

legata de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuala), programare (planul 

de management) si performanta (monitorizarea performantei). 

 Informarea si comunicarea.- cuprinde problemele ce tin de crearea unui sistem 

informational adecvat si a unui sistem de rapoarte privind executia planului de 

management, a bugetului, a utilizarii resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, 

conservarea si arhivarea documentelor trebuie avuta in vedere. 
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 Activitati de control - standardele subsumate acestui element-cheie al controlului 

managerial se focalizeaza asupra: documentarii procedurilor; continuitatii operatiunilor; 

inregistrarii exceptiilor (abaterilor de proceduri); separarii atributiilor; supravegherii 

(monitorizarii) etc. 

 Auditarea si evaluarea - se refera la dezvoltarea capacitatii de evaluare a controlului 

intern/managerial, in scopul asigurarii continuitatii procesului de perfectionare a acestuia. 

  

Factorii cei mai importanti care determina calitatea mediului de control sunt: integritatea, 

etica si competentele personalului; stilul de management; politica delegarii de responsabilitati; 

organizarea entitatii; formarea personalului; definirea obiectivelor. 

         Pentru aplicarea celor cinci elemente ale controlului intern, la nivelul liceuluii, s-au 

elaborat strategii de control specifice, sistemul de monitorizare ale performantelor, programul de 

actiuni al Liceului Tehnologic Măcin, programul de dezvolatare al SCIM, listele de obiective, 

actiuni si activitati/compartimente, planurile managerial/comprtiment, registrul 

riscurilor/compartiment, fise analitice/standard si un grafic unic de control. 

 

Situaţia familiilor elevilor şi atitudinea  acestora  faţă de şcoalăcestora FAŢĂ 

DE ŞCOALĂ 

Liceul Tehnologic Măcin se confruntă cu o varietate de  structuri familiare care se regăsec în 

atitudinea față de școală. La începutul anului școlar 2019-2020 situația se ărezenta stfel: 

• Elevi cu probleme deosebite de sanatate - 7 

• Elevi care trăiesc în familii monoparentale - 18                    

• Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor rude - 4 

 

De asemenea,  

 Familiile elevilor ce frecventează cursurile scolii noastre sunt din punct de vedere          

material de nivel mediu în proporţie de peste 30% şi sub nivelul mediu 40%.; 

 Specificul profesional al părinţilor elevilor nu s-a modificat în ultimii 5 ani şi  este     

evidenţiat de faptul că sunt angajaţi în sectorul terţiar în proporţie de peste 45%,  restul 

fiind angajaţi ai intreprinderilor din Măcin şi din zonă.   

 Peste 35% din părinţi au statut de şomer sau populaţie neocupată, iar 27% din părinţi sunt  

plecaţi la  muncă în străinătate.  

 

Atitudinea familiilor elevilor  faţă de şcoală este în general pozitivă. La nivelul școlii s-a 

constituit  Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, ca bază a parteneriatului părinţi – şcoală, 

favorabil unei pregătiri de calitate. Unitatea de opinie dintre cele două instituţii-şcoală şi familie-

nu poate fi realizată decât în colaborare, bazată pe o comunicare eficientă în care cei doi 

parteneri care îşi cunosc responsabilităţile. Acesta formează o parte a suportului rezultatelor 

înregistrate în ultimii ani de şcoală. Pentru o bună reuşită educaţională, familia trebuie să-şi 

asume rolul de colaborator activ al şcolii,  să cunoască cerinţele specifice şcolii, precum şi 

controlul îndeplinirii programului zilnic. La acest aspect am avut concursul a doar 45% dintre 

părinţii elevilor şcolii. 

Comunicarea dintre părinţi şi cadrele didactice nu se limitează numai la situaţia şcolară, ea  

vizează şi politica şcolii în ceea ce priveşte elevii, diferite proceduri, activităţi comunitare,  

opţiuni educaţionale, modalităţi în care familia poate ajuta şcoala. Familiile din care provine 

majoritatea populației școlare nu colaborează suficient cu școala pentru a cunoaște concret 

situația copiilor și a eforturilor școlii, ca împreună să ajutăm elevii să finalizeze studiile liceale 

cu obținerea examenului de bacalaureat.  

Un procent de 20% dintre  elevi provin  din familii cu probleme, dezorganizate ce nu 

acordă suport  elevilor pentru  formarea unei cariere. 
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Din analiză se desprinde ideea că există elevi care au suport familial pentru finalizarea 

studiilor şi accederea eventual către învăţământul terţiar,dar există destui elevi pentru care sunt 

necesare programe de consiliere a părinţilor.   

 

Beneficiari secundari ai şcolii 
În cazul organizației școlare, segmentul de beneficiari secundari ai educaţiei oferite de liceul 

nostru  este extrem de important și cuprinde următoarele categorii: 

a) Părinţii - conştientizează cerinţele noului sistem educaţional și ar trebui să se implice 

mai mult în formarea profesională a propriilor copii 

b) 11 firme şi agenti economici 

− folosesc serviciile elevilor pregatiţi în şcoală,completându-şi necesarul de 

forţă de muncă cu personal calificat 

− prin parteneriat cu şcoala(efectuarea practicii), primesc forţa de muncă 

familiarizată cu exigenţele  firmei 

c) 28 profesori-au asigurate posibilităţi de perfecţionare şi afirmare profesională 

− au asigurate locuri de muncă conform cu pregătirea profesională 

d) Comunitatea-se poate baza pe oameni educaţi,pregătiţi profesional, să se integreze pe 

piaţa muncii,astfel încât costurile cu programele sociale să scadă 

e) alte unitati școlare de acelasi nivel , de același profil sau nu ,din Tulcea și din țară , în 

cadrul proiectelor derulate 

    

   Statistica pe niveluri de clase 
 

Activităţile de bază sunt: 

a) Învățare continuă 

b) Implicare activă și responsabilă în propria educație  

c) Participare la viața școlii 

 

În anul şcolar 2017-2018, în şcoală au funcţionat un număr de 13 clase de învăţământ liceal (7 la 

învăţământ de zi şi 6 la învăţământ seral) şi 4 clase de învăţământ şcoală profesională, având 

înscrişi în luna septembrie un număr de 377 elevi faţă de 359 in anul şcolar anterior, dintre care 

306 înscrişi în învăţământul liceal repartizaţi pe filiera tehnologică, profile şi 

specializări/calificări şi 71 la învăţământ şcoală profesională.   

Şcolarizarea și frecvența se prezintă după cum urmează: 

 

Situaţia efectivelor de elevi din anul şcolar 2016-2017 
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În anul şcolar 2017-2018 Liceul Tehnologic Măcin,şi-a realizat planul de şcolarizare 

 propus şi aprobat de ISJ Tulcea, în proporţie de 83% la toate nivelurile, cu o medie a elevilor pe 

clasă de 21 de elevi. 

 

 

Distribuția elevilor pe nivele de învățământ în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,,, 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Numar elevi 359 377 367 

Liceu zi 160 150 147 

Liceu seral 112 156 141 

Înv. profesional 87 71 79 
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 Analiza comparativă   an școlar 2016-2017 
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2018-2019 

 IX X XI XII XIII 

Liceu zi 30 38 45 34 0 

Liceu seral 32 21 28 42 18 

Înv. profesional 34 12 33 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Comparând cu situaţia pe judeţ (conform extras PLAI), în perioada 2008-2018, la Liceul 

Tehnologic Măcin, planurile de  şcolarizare propuse  au fost realizate în medie de 80%. 

Proiectele planurilor de şcolarizare au fost realizate totuşi fundamentat, ca cerere pe piaţa 

muncii, ca resurse umane şi materiale existente în şcoală, astfel că educaţia tehnologică de bază 

să fie asigurată conform SPP (stagii de pregătire practică). 

Numărul absolvenţilor de liceu, filiera tehnologică, din județul Tulcea a scăzut de la 415 în anul 

2010 la 235 în anul 2016, iar numărul absolvenţilor de învățământ profesional din județ a scăzut 

drastic în 2011 faţă de anul anterior, ca urmare a reorganizării învăţământului profesional, după 
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clasa a IX-a. Începând cu anul 2012 se înregistrează o tendinţă de creştere a numărului de 

absolvenţi de învățământ profesional.  

2.1.5. Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar trecut 2018-2019,  în 

funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională 

 
Nivel de  
invatamant 

 Numar 

de clase 

Număr 

de 

elevi: 

DOMENIUL Calificare Forma 

de 
învăţământ 

L
ic

ea
l 

d
in

 c
ar

e 

Clasa a IX-a  1 30 Construcţii, 

instalatii 

si lucrari publice 

Tehnician instalator 

pentru construcţii 

 

zi 

Clasa a X-a 1 15 Industrie textile si      

si pielărie 
Tehnician în industria 

textilă 
zi 

Clasa a X-a 1 23 Mecanică Tenician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

zi 

Clasa a XI-a 1 27 Construcţii, 

instalatii 

si lucrari publice  

Tehnician instalator 

pentru construcţii 

 

zi 

Clasa a XI-a 1 18 Mecanică Tenician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

zi 

Clasa a XII-a 1 22 Electric 

 

Tehnician în instalaţii 

electrice 
zi 

Clasa a XII-a 1 12 Industrie textile si      

si pielărie 
Tehnician în industria 

textilă 
zi 

Clasa a IX-a 1 32 Industrie textile si      

si pielărie 
Tehnician în industria 

textilă 
seral 

Clasa a X-a 1 21 Industrie textile si      

si pielărie 
Tehnician în industria 

textilă 
seral 

Clasa a XI-a 1 28 Industrie textile si      

si pielărie 
Tehnician în industria 

textilă 
seral 

Clasa a XII-a 1 17 Electric 

 

Tehnician în instalaţii 

electrice 
seral 

Clasa a XII-a 1 25 Industrie textile si      

si pielărie 
Confecţioner produse 

textile 
zi 

Clasa a XIII-a 1 18 Construcţii, 

instalatii 

si lucrari publice 

Tehnician instalator 

pentru construcţii 
seral 

În
v
ă
ță

m
â
n

t 

p
ro

fe
si

o
n

a
l 

d
in

 c
ar

e 

Clasa a IX-a  1 34 Mecanică Mecanic auto zi 

Clasa a X-a 1 12 Construcţii, 

instalatii 

si lucrari publice 

Instalator instalaţii 

tehnico sanitare şi de 

gaze 

zi 

Clasa a XI-a 1 16 Industrie textile si      

si pielărie 
Confecţioner produse 

textile 
zi 

Clasa a XI-a 1 17 Electric 

 

Electrician exploatare 

joasă tensiune 
zi 

 TOTAL 

GENERAL 
17 367    
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2.1.6. Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent 2019-2020,  în 
funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională 
 
Nivel de învățământ Clasa  Nr. 

elevi 

Calificare Formă de 

învățământ 

Nivelul 3 

Învățământ 

profesional  

Clasa a IX-a zi 23 ▪ Instalator instalatii tehnico 

sanitare si de gaze 

zi 

22 ▪ Confectioner produse textile zi 

23 ▪ Electrician exploatare joasă 

tensiune 

zi 

Clasa a X-a zi 32 ▪ Mecanic auto zi 

Clasa a XI-a zi 12 ▪ Instalator instalatii tehnico 

sanitare si de gaze 

zi 

Nivelul 4 

Invatamant liceal 

de calificare 
 

Clasa aX-a zi 30 ▪ Tehnician instalator pentru 

construcţii 

zi 

Clasa a XI-a zi 23 ▪ Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

zi 

15 ▪ Tehnician in industria 

textila 

zi 

Clasa a XII-a zi 17 ▪ Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

zi 

20 ▪ Tehnician instalator pentru 

construcţii 

zi 

Nivelul 4 

Invatamant liceal 

de calificare 

seral 

Clasa aIX-a 

seral 

32 ▪ Tehnician in industria 

textila 

seral 

Clasa a X-a 

seral 

21 ▪ Tehnician in industria 

textila 

seral 

Clasa a XI-a 

seral 

28 ▪ Tehnician in industria 

textila 

seral 

Clasa a XI-a 

seral sem II 

16 ▪ Tehnician în instalații 

electrice 

seral 

Clasa a XII-a 

seral 

28 ▪ Tehnician in industria 

textila 

seral 

Clasa a XIII-a 

seral 

17 ▪ Tehnician în instalații 

electrice 

seral 

 Clasa a XIII-a 

seral 

25 ▪ Tehnician in industria 

textila 

seral 

 
 

 
17,64% 

20,58% 

17,64% 

44,11% 

structura pe domenii profesionale 

mecanic

constructii

electric

textile
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2.2. Situaía disciplinară 
 

2.2.1. Starea de disciplină la nivelul şcolii  
În anul 2018-2019 nu au existat situații de încălcare a Regulamentului de organizare și 

Funcționare/Regulamentului Intern grave la Liceului Tehnologic Măcin, Problemele au fost  

soluționate prin consiliere psihopedagogică și cu scăderea notei la purtare. Din totalul de 27  de 

note sub 7 la purtare,  

− 70% se datorează absenţelor ;  

− un procent de 30% se  datorează abaterilor disciplinare, cum ar fi violenţe de limbaj sau 

chiar fizice între elevi.  

În anul şcolar 2018/2019, elevii şcolii au avut ca abateri de la Regulamentul şcolar:  

− deteriorări de bunuri ale şcolii, indisciplină în timpul  orelor, comportament violent mai 

mult verbal, faţă de alţi elevi ai şcolii 

Consiliile profesorilor claselor au stabilit şi Consiliul Profesoral a aprobat sancţiuni conform cu 

Regulamentul Şcolar astfel: mustrări verbale, mustrări scrise, avertismente.  
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2.2.2. Abandonul şcolar. Statistic, pe forme de învăţământ 
Numărul de elevi înscrişi a scăzut la sfârşitul anului şcolar , prin abandon şcolar : 

 373 înscrişi/327rămaşi), pierderi  12% pe an şcolar 2017/2018 (fata de 8,6%  în anul 

şcolar anterior) 

 Elevi înscrişi pe cicluri de învăţământ: 

− Liceu zi:155,rămaşi înscrişi 134 

− Pierderi:21 elevi/13,5 % în scădere faţă  de  15,5% anul şcolar 

anterior 

 Liceu seral: 151, rămaşi înscrişi 127 elevi /16% în crestere faţă  de  9,3% anul şcolar 

anterior 

− Pierderi:24 elevi 

 Învăţămînt școala  profesională: 71 elevi, rămaşi înscrişi 66 

− Pierderi:5 elevi /  7% în creştere faţă  de  5,74 %   anul şcolar anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Analiza comparativă 

   2014-2015   2015-2016 
2016-2017 2017-2018 

inscrisi 301 314 355 373 
promovati 261 264 324 327 

0

50

100

150

200

6 4 6 1
24

5

inscrisi 

ramasi

pierderi



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

36 
 

abandon 17 26 16 30 
repetenti 23 24 10 16 

 

Analiza arată următoarele: 

 Numărul de elevi pe cadru didactic a scăzut,ca urmare a scăderii efectivelor de elevi  

 Pierderile cele mai consistente au avut loc la domeniul textile urmat de domeniul 

construcţii,mai ales la clasele terminale 

 Lipsa cadrelor didactice calificate, a dus la situția ca pentru 1 catedră să fie încadrați 2 

profesori 

 Pierderile cele mai mici au avut loc la domeniile electric şi  mecanică,mai ales la clasa a 

IX a  

 Media pierderilor cohortă este însă 12%,în creştere faţă de 8,6 în anul şcolar anterior 

 Pentru reducerea până la eliminare a abandonului şcolar, se depun eforturi atât din partea 

cadrelor didactice din şcoală cât şi din partea organismelor partenere în educaţie ale 

şcolii,dar fără sprijinul părinţilor există cazuri în care abandonul nu poate fi evitat Pe 

domenii de formare profesională pierderile mari au fost la domeniul industrie textilă şi 

pielărie, urmat de domeniul mecanică. 

 Ţinta liceului  pentru 2018-2019 este ca abandonul să se menţină în rata medie în UE 

a abandonului şcolar timpuriu: să nu depăşească 10%  

            Din acest punct de vedere la Liceul Tehnologic Măcin s-a înregistrat 8,7%, ceea ce 

impune îmbunătăţirea şi continuarea planului  de măsuri  elaborat pornind de la cauzele depistate 

în analize. 

2.2.3. Rata de succes 
 

2017-2018 
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Deși se înregistrează o creștere a mediilor în intervalul 7-8,99 și o scădere a mediilor între 5-

6,99, se observă de asemenea o creștere a numărului de levi repetenți și situație școlară 

neîncheiată. 

Cele mai multe corigenţe s-au înregistrat la disciplinele de bază: matematică,limba romană 

deoarece elevii conform testelor iniţiale au venit cu lacune în ceea ce priveşte competenţele de 

bază din gimnaziu. 

 

Analiza comparativă privind promovabilitatea 2015-2019  
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

inscrisi 314 355 373 367 

promovati 264 321 327 327 

abandon 26 19 29 23 

repetenti 24 15 17 17 

 

 
 

Rezultate   la examenul de bacalaureat 

− La Liceul Tehnologic Măcin,în anul şcolar 2017/2018, au absolvit ciclul liceal, în  iunie  

47 elevi, zi şi seral iar în anul școlar 2018-2019  au absolvit au absolvit ciclul liceal 49 

elevi 

− Total absolvenţi serie curentă înscrişi la examenul de bacalaureat 2018-2019: 19 forma 

de invatamant zi si seral  

− Procent înscriere la examenul de  bacalaureat 2017-2018—32% in crestere fata de anul 

scolar anterior 

− Procent înscriere la examenul de  bacalaureat 2018-2019—38% in crestere fata de anul 

scolar anterior 

− Procent admitere bacalaureat 2017-2018—13,3% din inscrisi fata de 16,7% anul scolar 

anterior 

− Procent admitere bacalaureat 2018-2019—16 % din inscrisi fata de 13,3% anul scolar 

anterior 
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Inscrisi Prezenti 
Neprezenta

ti 
Eliminati Admişi Respinsi 

Promovabil

itate 

2017-

2018 

15  13  2  0  2  11  13,3% 

2018-

2019 

19 13 6 0 3 10 16% 
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Cauze identificate: 
1. Incapacitatea unor elevi  de a converti cunoştinţele teoretice în competenţe şi abilităţi şi 

de a le aplica în contexte noi de învăţare; 

2. Sunt elevi ( din familii cu probleme sociale) care nu manifestă interes faţă de învăţătură, 

cu probleme de comportament, expuşi riscului de abandon şcolar şi care au nevoie de 

programe remediale; 

3. Mulţi elevi nu sunt supravegheaţi şi îndrumaţi acasă, datorită plecării în străinătate a 

multor părinţi, iar în mediul rural, frecvent,  copii sunt folosiţi la munci în gospodărie sau 

provin din familii cu un grad redus de cultură; 

4. Programele şcolare supraincărcate , situaţia socială şi financiară a unor elevi conduc la 

absenţa unei motivări adecvate pentru studiu şi pentru lectură; 

5. Slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii; 

6. Temele pentru acasă nu se valorifică în mod eficient; 

7. În clasă nu se pune încă accent corespunzător  pe activităţi independente; 

8. Managerierea defectuoasă a timpului ; 

9. Lipsa abilităţilor de a învăţa eficient;  

10. Drepturile copiilor și ale elevilor sunt supraestimate în detrimentul îndatoririlor, ne 

confruntăm cu o poziție ostilă, față de școală și de cadrele didactice, astfel încât 

atmosfera în școală este afectată de dezinteresul pentru studiu și superficialitate față de 

valori sociale și culturale,elevii cu CES sau nedeclaraţi cu CES dar cu probleme de 

sănătate. 

 
2.2.4.Rata de insertie profesională  

Liceu - 47 absolvenţi admisi la certificarea competenţelor profesionale 

 9 continuă studiile  

 21 angajaţi  

 12 şomeri  

 5 plecaţi în străinătate  

Învățământ  profesional-22 absolvenţi admisi la certificarea competenţelor profesionale 

 7 continuă studiile 

 9 angajaţi 

 3 şomeri 

 3 plecaţi în străinătate 
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2.2.5.Predarea şi învăţarea  
 

Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării educaţiei, pentru a crea premisele 

necesare calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor, Liceul Tehnologic Măcin îşi 

propune în esenţă, ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea 

consecvent ascendentă, să formeze tinerii pentru viaţă şi piaţa muncii, să promoveze dezvoltarea 

personală a elevilor şi ameliorarea situaţiei şcolare. 

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru şcoala noastră şi pentru 

atingerea standardelor de calitate ne propunem dezvoltarea personală a elevilor, creşterea 

gradului de implicare a familiei şi a comunităţii locale, îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în 

educaţie. Ne propunem:  

 modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire;  

 elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură 

generală;  

 creşterea gradului de implicare a familiei şi a comunităţii locale;  

 antrenarea unui număr mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în 

aplicarea unor strategii didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor 

în funcţie de colectivul de elevi;  

 motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a 

informaţiei;  

 abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze 

dezvoltarea personală a elevilor;  

 formarea continuă a profesorilor.  

 

Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un anumit sens al 

schimbării în didactica fiecărei discipline. Orientarea modernă a strategiilor didactice permite 

elevului să exprime puncte de vedere proprii, să realizeze un schimb de idei cu ceilalţi, să 

argumenteze, să pună întrebări cu scopul de a întelege să coopereze în rezolvarea problemelor şi 

a sarcinilor de lucru.  

Profesorul facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi să explice puncte 

de vedere în învăţare. Elevii au dobândit capacitatea de a se documenta, de a prospecta, de a 

planifica, de a utiliza internetul şi e-mailul, au achiziţionat cunoştinte noi, şi-au format noi 

deprinderi de a manipula materialul informatic sau cel specific domeniilor de activitate, de a 

analiza şi sintetiza.  

Elevii au deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulat la orele de limbi străine în 

situaţii concrete de comunicare, au deprins modul de lucru în echipă, au devenit mai motivaţi, 

mai responsabili. Fiecare catedră şi-a analizat activitatea de predare-învăţare prin fixarea 

punctelor tari şi slabe ale acestui proces şi a întocmit planuri de îmbunătăţire a învăţării. În urma 

strângerii informaţiilor, colectării şi analizării datelor, concluzionăm:  

 

Puncte Tari Puncte Slabe  

• Oferta educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii;  

• Aplicarea unui curriculum echilibrat prin 

armonizarea curricumului naţional cu cel 

local ;  

• Profesorii stabilesc strategiile de predare-

învăţare în funcţie de standardele de 

pregătire profesională, de specificul fiecărui 

colectiv de elevi (atitudini, grad de 

o Procedurile interne de evaluare a 

rezultatelor şcolare şi de măsurare a 

progresului şcolar nu au fost respectate de 

către toate cadrele didactice;  

o Elevii cu nevoi speciale nu sunt trataţi 

diferenţiat;  

o Învăţarea nu se realizează pe formarea 

competenţelor cheie necesare integrării 

absolvenţilor pe piaţa muncii;  
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motivare, interes) de rezultatele la testele 

iniţiale şi sumative, de progresul elevilor;  

• A crescut numărul profesorilor care au 

adoptat strategiile didactice în scopul 

învăţării centrate pe elev;  

• S-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, 

evitarea unor atitudini discriminatorii;  

• Prin activităţile de învăţare s-a urmărit 

facilitarea comunicării profesor-elev, elev-

elev şi dezvoltarea capacităţii de lucru în 

echipă şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi 

practice;  

• Mijloacele de învăţământ existente în şcoală 

sunt valorificate eficient;  

• Asigurarea unei evaluări ritmice, adecvate şi 

exacte;  

o Lipsa de aplicabilitate a unor informaţii 

conduce la învăţarea ineficientă; 

o Insuficienţa manualelor pentru 

învăţământul modularizat;  

o Performanţele şcolare slabe ale elevilor la 

examenul de bacalaureat;  

o  Nu există o strategie coerentă la nivelul 

catedrelor, de ameliorare a rezultatelor 

şcolare;  

 

Oportunități Amenințări  

 Iniţierea de colaborări cu reprezentanţii 

comunităţilor, partenerilor sociali, agenţi 

economici;  

 Existenţa PRAI la nivel regional şi PLAI la 

nivel judeţean.  

- părăsirea ţării de către tineri care au calificări 

cerute pe piaţa muncii europene  

- lipsa cadrului care să stimuleze implicarea 

angajatorilor în formarea profesională iniţială  

- Nivelul socio- economic scăzut al familiilor 

elevilor din zonele defavorizate care poate 

determina absenteism crescut şi abandon şcolar  

 

Şcoala, familia, comunitatea trebuie să colaboreze pentru realizarea următoarelor 

deziderate prioritare: 

1 Cresterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată. Identificarea  

surselor de stres şcolar.  

2 Crearea unui context familial propice dezvoltării intelectuale.  

3 Creşterea încrederii şi a relaţionării dintre copii, părinţi şi şcoală. 

4 Adaptarea programelor şcolare la particularităţile individuale ale elevului. 

5 Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitive prin 

autocunoaştere şi dezvoltare personală. 

6 Dezvoltarea asertivităţii.   

 

 Activitatea educativa şi performanţele elevilor 

Am considerat performanţe ale elevilor, atât rezultatele la concursuri şi olimpiade 

şcolare, cât şi rezultatele şcolare care au dovedit progres şcolar, având în vedere că obiectivul 

principal al şcolii este de pregătire a tinerilor pentru a se integra pe piaţa muncii prin dobândirea 

competenţelor specifice unei calificări. 

          Obiectivele urmărite identificate şi asumate, pentru anul şcolar în curs, trei acţiuni 

prioritare care să contribuie la “sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la 

creşterea ratei de succes şcolar”:  

 reducerea absenteismului; 

 evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

 îmbogăţirea competenţelor de lectură şi aritmetice. 
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În această situaţie, întreaga activitate educativă formală şi informală din şcoală, trebuie  centrată 

pe principalul beneficiar al actului educativ, elevul, care trebuie să fie înarmat cu competenţe 

armonizate cu secolul în care va trăi. Cum procesul educaţional este unul complex, importantă 

este conjugarea tuturor factorilor educaţionali care concură la conturarea personalităţii elevului 

pentru a fi eliminate, într-un timp scurt, problemele de personalitate conturate dintr-o educaţie 

greşită din familie. concepere şi înţelegere a fenomenului educaţional.   

 

Activitatea educativă  
Acest an şcolar a fost un an foarte activ din punct de vedere al activităților educaționale și plin de 

succese pentru elevii noştri, care sub îndrumarea profesionistă şi dedicată a cadrelor didactice, au 

obţinut numeroase premii şi distincţii la diverse concursuri judeţene,  regionale, naţionale şi 

internaţionale.  

În afara acestor concursuri, elevii au participat la multe alte acţiuni care s-au derulat la nivelul 

şcolii: 

• Alegerea Consiliului Şcolar al Elevilor  

• Educaţie pentru o viaţă sănătoasă  

• Activităţi de voluntariat  

• Aniversări naţionale  

• Aniversări ale personalităţilor literaturii române  

• Şcoala altfel  

• Activități pentru cetăţenie democratică şi responsabilitate socială  

• Educație ecologică  

• Artă și cultură  

Diriginții au organizat întâlniri periodice cu părinții, aceștia au răspuns cu responsabilitate 

solicitărilor, s-au organizat întâlniri cu membrii CŞE, care s-au implicat în soluționarea unor 

problem, au făcut propuneri pentru activități, reprezentanții elevilor au participat la acțiunile la 

nivel de județ 

 

Proiecte europene 
În acest an școlar 2018-2019 liceul a primit Acordul de grant  pentru implementarea proiectul 

ROSE . 

Prin acest proiect se doreste atingerea unor obiective importante din PAS cum ar fi scaderea 

abandonului scolar,un procent mai mare de inscriere la examenul de bacalaureat si de 

promovare a acestuia. 

Preocuparea şcolii cu privire la implementarea proiectelor şi programelor europene, calitatea 

procesului instructiv educativ, preocuparea pentru promovarea valorilor naţionale şi a valorilor 

europene, recunoaşterea valorii şi dimensiunii europene pe care şcoala noastră o promovează în 

educaţie s-a materializat prin implementarea de  proiecte şi programe. 

 

Rezultate activitati extrascolare 2017-2018 

Denumirea 

concursului/ nivel 

de organizare  

Organizator  Premiu obținut  Nume și prenume elevi  

Nume și prenume 

profesor 

îndrumător  

Pe Luceaua 

Dunării! 

-Concurs local-  

Clubul copiilor 

Măcin  
I  Grup 30 elevi  

Nicoară Felicia, 

Dicianu Victorița  

În spiritul lui 

Caragiale 

Clubul copiilor 

Măcin  
I  

Monolog: Popa Doinița 

și Rotaru Ștefania  

Borțun Mariana, 

Pavel Roxana  
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-Concurs local-  
I  Afiș: Popa Doinița  

Învingători prin 

artă 

-Concurs național, 

transfrontalier-  

  

Casa Vasile 

Pogor Iași  

I  Alempi Claudia  

Sava Doina  

I  Diac Elena Alexandra  

I  Duduță Alexandra  

I  Deacu Indra Georgiana  

I  Ciucă Vasilica 

Alexandra  

Olimpiada tehnică 

-etapa județeană-  
ISJ Tulcea  

I 

I  

Tacea Mădălin 

Diac Elena  

Timoșca Valeriu 

Boșneag Camelia  

Tineri în pădurile 

Europei  

Palatu Copiilor 

Tulcea  
Mențiune  

Bomba Fănel, Mihai 

Ionuț, Zaharia Nicolae  
Dulma Daniela  

Mesajul meu 

antidrog 

-Concurs 

județean-  

CPECA Tulcea  II  Racheleanu Nicolae  Nicoară Felicia  

Mi-e dor de-a ta 

privire, mi-e dor 

de tine mama! 

-concurs naţional-  

Liceul Teoretic 

„Dimitrie 

Cantemir” 

Babadag  

II  Dobre Elena  Barbato Viorica  

Tehnofan  

-Concurs 

regional-  

Liceul 

Tehnologic 

Costache 

Conachi Pechea / 

Galați  

I  Deacu Indra Georgiana  Bîscă Doina  

Mențiune  Sima Daniel  Nicoară Felicia  

 

Rezultate activitati extrascolare 2018-2019 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului/ nivel 

de organizare 

Organizator Premiu 

obținut 

Nume și prenume 

elevi 

Nume și 

prenume 

profesor 

îndrumător 

1.  Halloween 

customs and 

traditions 

Colegiul 

TEHNIC 

“August 

Treboniu  

Laurian” Agnita 

Menţiune  Bomba Fănel, Croitoru 

Iulian, Mihai Ionuţ 

Dulma Daniela 

2.  Dor de Eminescu Casa de Cultură 

Măcin 

Premiul III Radu Daniela Borţun Mariana 

3.  “Pasărea măiastră” Colegiul Tehnic 

“C-tin Brâncuşi” 

Petrila 

Menţiune Tudor Zinaida Sava Doina 

4.  Best Essay – 

Fantastic English 

World 

Şc. Gimnazială 

nr.2 Măcin 

Premiul I Rotaru Ştefania Pavel Roxana 

Premiul II Radu Daniela, Chita 

Alex, Rotaru Ştefania, 

Zahiu Gabriela 
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5.  Festivalul de teatru 

“Artă şi pasiune” 

Clubul Copiilor 

Măcin 

Premiul I Bibire Diana, Ţăranu 

Ştefan, Banea Mădălin, 

Rădulescu Larisa, 

Dobre George 

Pavel Roxana 

6.  Iubeşte româneşte 

de Dragobete 

Clubul Copiilor 

Măcin 

Premiul I Ţăranu Ştefan, 

Lăzărescu Corina 

Pavel Roxana, 

Grigoraş Maria, 

Damaschin 

Gabriela 

7.  Praf în ochi Colegiul 

Economic “Ion 

Ghica” Bacău 

Premiul I Rotaru Ştefania Nicoară Felicia 

Premiul III Deacu Livia Mariana Roşu Mirela 

Menţiune Dobre Elena 

8.  Idee şi obiect Palatul Copiilor 

Tulcea 

Premiul I Ciulei Ionela Damaschin 

Gabriela 
Premiul I Deacu Livia Mariana 

Premiul I Dabija Ionela Grigoraş Maria 

 

2.2.6.Consilierea şcolară:  
La nivelul consilierului şcolar s-a urmărit prin activităţi specifice, promovarea documentelor 

europene şi naţionale în domeniul voluntariatului, educarea tinerilor în spiritul voluntariatului.  

Activităţile organizate au fost:  

Prevenirea comportamentelor de risc:  

 Consum de droguri:  

 Fumat:                          

 Violenta                      

 Consum de alcool     

 Trafic de persoane     

 Elevi cu CES:  

 Dificultati de adaptare scolara     

 Capabili de performanta  

 Consiliere metodica                             

 Consilierea carierei                           

 Singur acasă                                       

 Consiliere educaţională     

 

Activităţi extracurriculare. Motivaţie, calitate, eficienţă 

 

Această activitate constă în efortul cadrelor didactice de: 

 Formare a personalităţii elevilor 

 Educarea in spiritul respectării legilor şi al drepturilor omului 

 Stimularea şi punerea în valoare a creativităţii  

 Dezvoltare armonioasă prin sport şi igiena personală 

Activitatile s-au concretizat prin : 

 Aplicarea de teste si chestionare la clase 

 Intruniri tematice:intre colective de elevi,intre parinti cadre didactice si elevi,elevi 

cadre didactice si personalitati din diverse domenii 

 Diplome,evidente video si fotografice  

 Raportare periodica privind atingerea obiectivelor propuse si a gradului de 

satisfactie al participantilor si diseminarea de bune practici 

 munca de voluntariat   
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 pentru combaterea consumului de droguri, a consumului de tutun, prevenirea 

îmbolnăvirii de SIDA, excluderii sociale;combaterea violenţei. 

 

Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale  

      Pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare şi pentru a asigura un învăţământ de calitate s-a 

realizat: 

• Dotarea cu sistem de supraveghere video; 

• Mentenanţa aparaturii IT şi completarea echipamentelor deteriorate, în anul școlar 2018-

2019 au fost achiziíonate 16 calculatoare de genera;ie mai nouă care au înlocuit 

calculatoarele de generație veche în laboratorul Info 2 prin Proiectul ROSE; 

• Începerea construcţiei unui centru de documentare,la care au participat efectiv elevii de la 

doemniul construcţii aplicând astfel abilităţile dobândite 

• Recondiţionarea mobilierului şcolii; 

• Biblioteca şcolară dispune de  1200 volume;  

• mijloace multimedia :3 copiatoare A3, 4 table interactive, DVD-player, Video-player-1 ,  

video-proiectoare-6 buc 

Datorită dotării laboratoarelor şi atelierelor şcolare,procesul de învăţământ se desfăşoară în 

unitate cu excepţia instruirii practice în stagiile de practică derulate  la agenţi economici cu care 

școala are contracte de parteneriat. 

 

Informarea, consilierea şi orientarea elevilor  

În cadrul Liceului Tehnologic Măcin activitatea de informare, consiliere şi orientare are ca 

scop formarea elevilor noştri ca persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi 

psihologice ale vieţii, implicit pregătirea pentru viaţă a acestora.  

Formarea unui stil de viaţă sănătos, controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea 

şcolară şi profesională sunt abilităţi de viaţă esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevului. Consilierea şi orientarea şcolară şi vocaţională s-a numărat printre 

priorităţile unităţii noastre, acestea regăsindu-se ca obiectiv prioritar în toate planurile şi 

activităţile mangeriale şi educative desfăşurate în cadrul şcolii. Activitatea consilierului şcolar 

vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale adolescenţilor de cunoaştere şi respect de sine, 

de a comunica şi a relaţiona armonios cu ceilalţi, de a poseda tehnici de învăţare eficientă, de 

luare de decizii şi rezolvare de probleme, de a rezista presiunilor negative exercitate de grupurile 

din care fac parte. Au fost consiliaţi, prin consiliere individuală şi de grup, elevi care s-au 

confruntat cu următoarele probleme:  

• Probleme de relaţionare cu colegii şi cu părinţii;  

• Absenteismul;  

• Probleme afective (eşec sau abandon într-o relaţie);  

• Violenţa în cadrul grupului;  

• Violenţa în familie;  

• Conflicte în cadrul grupului (clasei);  

• Consumul de tutun şi de alcool;  

 

Au fost consiliaţi şi părinţii care s-au confruntat cu următoarele probleme:  

o Modalităţi de relaţionare cu copilul;  

o Lipsa de comunicare în cadrul familiei;  

o Lipsa unuia dintre părinţi (migraţia părinţilor şi divorţul).  
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În funcţie de rezultatele testărilor psihologice ale elevilor s-a stabilit un plan de consiliere 

pentru fiecare elev în parte, cuprinzând: obiectivele, metodele şi strategiile de realizare, evaluări 

periodice şi finale. De asemenea, psihologul şcolar a colaborat prin întâlniri permanente cu 

diriginţii în rezolvarea unor probleme ce vizau dificultăţile de adaptare la mediul şcolar al 

elevilor. La aceste întâlniri s-au identificat strategiile de comunicare eficientă a profesorilor cu 

elevii, s-au analizat modalităţile de rezolvare a conflictelor la toate nivelurile şi s-au indentificat 

nevoile de dezvoltare personală a cadrelor didactice şi satisfacerea acestora.  

Un obiectiv important al cabinetului de consiliere psihopedagogică a fost şi informarea şi 

formarea continuă în dezvoltarea carierei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. Elevii au avut 

întâlniri cu reprezentanţi ai AJOFM şi ai unor instituţii de învăţământ superior, care le-au 

clarificat unele probleme ce vizau angajarea imediată sau continuarea studiilor.  

Puncte Tari:  

 Existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat corespunzător;  

 Existenţa psihologului şcolar, angajat cu o normă întreagă;  

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

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, AJOFM, 

Poliţia, Jandarmeria, Consiliul Local, DSP Tulcea;  

 Participarea la proiectele “Stil de viaţă sănătos”, ”Voluntariatul ne face mai buni”, ”O zi 

pentru carieră”, ”Dependent de informație”  

 

Puncte Slabe:  

o Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activităţile de îndrumare şi consiliere;  

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

o Implicarea redusă a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare 

profesională a absolvenţilor învăţământului TVET;  

o Numărul mare de elevi navetişti conduce la o slabă frecvenţă şcolară;  

o Numărul cazurilor de retragere de la cursuri şi abandon este destul de mare;  

o Existența unor elevi care, deși îndeplinesc criteriile de obținere a unui certificat de 

orientare școlară, nu întreprind demersurile necesare pentru obținerea acestui certificat.  
 

 

2.2.7.Rezultate statistice  la sfârşitul anului şcolar       2017-2018 

1. Rata de promovare la nivelul şcolii a fost de 90,4% faţă de 84,1% anul şcolar anterior,cu 

15 de repetenţi,din care 80% au fost cu situaţii neîncheiate şi cu  absenţe foarte multe .  

2. Ţinta privind pierderile cohortă la nivel regional este sub 10%,iar Liceul Tehnologic 

Măcin are  9,6%, în scădere. Este un obiectiv realizat parţial.  

3. Media elev/cadru didactic la început de an şcolar era de 12,7 în creştere , iar la sfârşit de 

an şcolar este de 11,5 în scădere datorită pierderilor prin abandon şcolar.  

4. Media numărului de elevi/ clasă la nivelul şcolii în anul şcolar trecut s-a încadrat  în cea 

acceptată de legislaţia în vigoare,efectivele de elevi fiind de 21 elevi/clasă.  

5. Mediile preponderente 70% între 5-6,99 cele între  7-8,99 fiind 26%,indicator slab  care 

arată că elevii nu au motivaţie sau putere de studiu,mai ales cel individual.S-a dovedit că 

temele pentru acasă nu reprezintă o prioritate pentru elevi. 

6. Faţă de testarea iniţială se observă că există elevi cu interes pentru studiu chiar dacă au 

venit cu un bagaj de cunoştinţe redus. 

7. La examenele naţionale de certificare a competenţelor situaţia este bună în sensul creşterii 

procentelor,la examenul de  bacalaureat procentul a fost scăzut faţă de anul şcolar anterior 

.Există şi problema privind procentul de elevi care se înscriu la examenul de bacalaureat .  
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2.2.8.Rezultate statistice  la sfârşitul anului şcolar       2018-2019 

1. Rata de promovare la nivelul şcolii a fost de 87% faţă de 90,4% anul şcolar anterior, cu 17  

repetenţi, 17 elevi  au fost cu situaţii neîncheiate şi cu  absenţe foarte multe .  

2. Ţinta privind pierderile cohortă la nivel regional este sub 10%,iar Liceul Tehnologic 

Măcin are  6%, în scădere. Este un obiectiv realizat parţial.  

3. Media elev/cadru didactic la început de an şcolar era de 12,7 în creştere , iar la sfârşit de 

an şcolar este de 11,5 în scădere datorită pierderilor prin abandon şcolar.  

4. Media numărului de elevi/ clasă la nivelul şcolii în anul şcolar trecut s-a încadrat  în cea 

acceptată de legislaţia în vigoare, efectivele de elevi fiind în medie de 21 elevi/clasă.  

5. Mediile preponderente 57% între 7-8,99 cele între  5-6,99 fiind 30%,indicator bun față de 

anul precedent  care arată o creștere a  motivaţiei sau putere de studiu, mai ales cel 

individual. S-a dovedit că temele pentru acasă nu reprezintă o prioritate pentru elevi. 

6. Faţă de testarea iniţială se observă că există elevi cu interes pentru studiu chiar dacă au 

venit cu un bagaj de cunoştinţe redus. 

La examenele naţionale de certificare a competenţelor situaţia este bună în sensul creşterii 

procentelor, la examenul de  bacalaureat procentul a crescut faţă de anul şcolar anterior.  

 

 

TINTE DEDUSE 

− Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului cu cel puţin 10% - realizat conform 

statisticilor 

− Creşterea la 20% a participării absolvenţilor  la examenul de bacalaureat cu şi atingerea 

ţintei de 30% - admişi la examen  

− Ofertă CDL conform cu nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru inserţie profesională 

realizată conform portofoliului comisiei metodice discipline tehnice 

− Îmbunătăţirea încadrării, eliminarea din încadrare a suplinitorilor necalificaţi -realizat 

conform statisticilor 

− Calitatea activităţilor derulate de debutanţi. Număr mai mare de debutanţi monitorizaţi-

bună conform fişelor de observare a lecţiillor 

− Management centrat pe angajament implicativ-realizat în mare parte conform 

documentelor manageriale 

− Îmbunătăţirea mobilităţii absolvenţilor inclusiv prin accesarea în continuare de proiecte 

cu fonduri nerambursabile  

 

2.3.Parteneriat Educaţional 

Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă. 

 

Colaborarea cu părinţii a demarat la început de an şcolar cu primele şedinţe cu părinţii pe clase, a 

continuat în cursul semestrului cu şedinţa comitetului de părinţi pe şcoala, în care s-a dezbătut 

din nou regulamentul şcolar si „Regulamentul de ordine interioara”. 

S-a solicitat implicarea părinţilor în toate acţiunile scolii si responsabilizarea lor pentru 

bunul mers al procesului de învăţământ. 

Eficienţa s-a manifestat în cazul elevilor cu abateri disciplinare, care au avut o evoluţie 

pozitivă în urma discuţiilor cu părinţii,dar şi ca urmare a consilierii şcolare. 

S-a realizat un parteneriat fructuos cu Comitetul de Parinti din şcoală. In cadrul activităţilor 

comune s-au stabilit programe unde s-a dovedit dorinţa de implicare a părinţilor în activităţile 

şcolii, pentru obţinerea unui invatamant modern si eficient.  
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Astfel: 

 S-a asigurat creşterea gradului de securitate al elevilor 

 S-au făcut dotari şi reparaţii. 

 Parinţii s-au implicat în organizarea unor activitati precum: Serbarea Pomului de Craciun, 

Balul Absolventilor, vizitarea scolii de către invitaţii la activităţile festive cum ar fi Zilele 

şcolii la Liceul Tehnologic Măcin, realizarea unor materiale publicitare. 

 Consultarea cu părinţii pe probleme specifice şcolii şi elevilor s-a realizat şi în cadrul 

unor comisii şi consilii unde aceştia sunt membri permanenţi: Consiliul de Administratie 

CEAC,etc 

 Pentru dezvoltarea calităţii la nivelul şcolii şi pentru atingerea standardelor educaţionale, 

Liceul Tehnologic Măcin, are dezvoltate relaţii de parteneriat cu: 

− agenţi economici din Măcin 

− Liceul Tehnologic Tulcea, pentru domeniile Construcţii instalaţii şi lucrări 

publice şi Industrie textilă pielărie 

− Parteneriate educaţionale cu instituţii din Măcin ca: Poliţia Măcin, Clubul 

Copiilor Măcin, etc. 

Impactul acestor parteneriate s-a dovedit fructuos mai ales în organizarea activităţilor din 

săptămâna Şcoala altfel. 

 

Colaborarea cu Consiliul Local.  

Relația școlii cu comunitatea locală este una de colaborare și sprijin. Colaborarea cu Consiliul 

Local este foarte buna, şcoala beneficiind de fonduri pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii 

curente, pentru utilităţi, decontarea navetei profesorilor,etc. 

 

Colaborarea cu agenţii economici.  

 Relația cu agenții economici s-a concretizat prin semnarea unor protocoale privind 

desfășurarea instruirii practice în bune condiții. Ar trebui diversificate modalitățile de implicare a 

agenților economici în pregătirea viitoarei forțe de muncă.  

Parteneriatul social în educație și formare profesională inițială contribuie la dezvoltarea 

resurselor umane ca resursă strategică a dezvoltării economice, la asigurarea coeziunii sociale 

prin educație. Numai prin implicarea factorilor sociali, dezideratul educației pentru toți poate 

deveni realitate. 
Este foarte important ca şcolile să colaboreze cu comunitatea şi cu factorii interesaţi pentru 

a planifica şi a furniza învăţământul profesional şi tehnic şi serviciile de sprijin aferente.    

Trăsătura caracteristică a programelor de învăţământ profesional este aceea că oferă o 

legătură între şcoală şi muncă. Ele se bazează pe colaborarea dintre educaţie şi agenţii economici 

şi pe parteneriatele între educaţie şi alte părţi ale societăţii. Sunt menite să furnizeze activităţi de 

învăţare în cadrul şcolii, activităţi de învăţare la locul de muncă şi activităţi care să coreleze cele 

două tipuri anterioare de activităţi. În acest fel, comunitatea este implicată în educaţia şi 

dezvoltarea tinerilor. Reţeaua de colaborare pe care o reprezintă Comitetele Locale de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), promovate în cadrul programelor TVET, are 

legături cu şcoala şi implică părinţi, agenţi economici, agenţii publice şi private în sprijinirea 

tinerilor.            

Într-un mediu în care resursele sunt limitate şi în care nici profitul şi nici competiţia nu 

reprezintă factorii motivanţi principali, se pot obţine realizări mai mari prin colaborare şi 

parteneriat, decât prin eforturile proprii ale fiecărei şcoli. Astfel Liceul Tehnologic Macin a 

obţinut sprijin atât financiar cat si in activităţile educative desfăşurate la nivelul scolii,in 

activitatea de prevenţie a fenomenelor  de violenta si infracţionale privind elevii scolii. 
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Colaborarea eficientă în cadrul parteneriatului se bazează pe o serie de elemente care îi pot 

ajuta pe factorii interesaţi să aducă schimbări în modul în care furnizează serviciile. Cele mai 

importante sunt următoarele:  

 Implicarea partenerilor potriviţi. Parteneriatele funcţionează la potenţialul lor maxim 

atunci când acestea sunt alcătuite dintr-o combinaţie adecvată de reprezentanţi ai multor 

organizaţii. Astfel,la nivelul scolii s-au analizat obiectivele propuse in planurile 

manageriale si s-au selectat partenerii care sa corespunda  diferitelor servicii furnizate 

tinerilor de către persoanele cu cele mai adecvate competenţe şi experienţă. În special, 

prin implicarea  agenţilor economici diferiţi ca mărime şi tip, tinerii pot beneficia în 

cadrul parteneriatului de o serie vastă de activităţi practice, de orientare profesională 

eficientă şi de experienţă în muncă.       

 Asigurarea angajamentului. Parteneriatul trebuie să se bucure de avizul şi sprijinul 

liderilor de nivel înalt ai organizaţiilor colaboratoare care să fie dispuşi să aloce timp, 

bani şi resurse umane pentru activităţile de parteneriat. Asumarea unui astfel de 

angajament poate fi încurajată prin dezvoltarea unui sentiment de proprietate în rândul 

diferitelor organizaţii.  

 Dezvoltarea unei viziunii comune.  S-a  dezvoltat la nivelul scolii viziunea  asupra 

rezultatelor aşteptate şi care  ţine cont si de obiectivele individuale ale fiecărui partener al 

scolii, astfel încât să existe o înţelegere reală cu partenerii scolii.  

 Elaborarea unui plan oficial. Pentru succesul eforturilor de colaborare s-au  elaborat  

planuri comune de parteneriat care cuprind scopurile şi obiectivele comune pe termen 

lung şi scurt, precum şi măsurile pentru atingerea acestora.   

 Accentul pus pe performanţă. Şcoala a obţinut beneficii prin adoptarea perspectivei 

sectorului privat care pune accentul pe performanţă şi răspundere.  

 Urmărirea obiectivului comun. S-a urmărit  dezvoltarea unui mediu în care accentul se 

pune pe nevoile elevilor şi pe obţinerea rezultatelor aşteptate. 

 Menţinerea parteneriatului. Parteneriatele trebuie cultivate şi menţinute. S-au alocat 

timp şi responsabilitati pentru a ne pregăti pentru schimbările inevitabile care  apar în 

timpul funcţionării parteneriatului.   

 

Activităţile comune, au fost foarte diverse: 

▪ lectorate cu părinţii 

▪ activitati extracurriculare cu participarea reprezentanţilor: consiliului local, părinţilor, 

agenţilor   economici, bisericii, politiei,etc 

▪ organizarea de concursuri şcolare  

▪ sponsorizări pentru organizarea si participarea elevilor scolii la concursuri şcolare locale, 

judeţene 

▪ sponsorizări pentru organizarea examenelor de atestat profesional 

▪ elaborarea Curriculum in Dezvoltare Locala in parteneriat cu agenţii economici 

 

2.4.Analiza SWOT  

 Analiza SWOT Privind  Starea  Învaţamantului La Nivelul Liceului Tehnologic Măcin  , 

pentru anul şcolar 2018- 2019 evidenţiază :  

PUNCTE TARI:  PUNCTE  SLABE 

− Politica de dezvoltare a şcolii este în acord 

cu strategiile educaţionale şi judeţene, 

fundamentată pe PAS 2018-2022 prin care 

sunt definite obiective, identificate acţiuni 

▪ Rezultate din analizele:manageriale;CEAC; 

raportul de monitorizare internă şi externă 

pentru anul 2018-2019;ISJ Tulcea,etc                          

▪ Progres scolar 57,6%; 
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de realizare şi indicatori de performanţă/ 

evaluare, care răspund particularităţilor 

şcolii (extras raport ISJ Tulcea)  

− Documentele şcolii au fost avizate şi 

înregistrate conform reglementărilor în 

vigoare(extras raport final ISJ Tulcea)  

− Existenţa în şcoală a unui nucleu de cadre 

didactice cu potenţial metodico-ştiinţific 

bun, responsabili şi activi în multe aspecte 

ale activităţii şcolii, inclusiv  doi profesori 

metodişti ai ISJ Tulcea.  

− Portofoliile verificate ale comisiilor 

metodice, elevilor şi cadrelor didactice 

relevă asumarea responsabilităţilor şi 

preocuparea pentru atingerea obiectivelor 

stabilite  

− Dotarea şcolii cu laboratoare de informatică, 

soft-uri informatice şi echipamente 

media,pentru disciplenele 

tehnice,fizică,chimie.  

− Valorificarea  pozitivă  de către cadrele 

didactice ale liceului a  unităţilor conexe 

(CJAPP, CCD).  

− Dezvoltarea potenţialului metodico-ştiinţific 

şi nu numai prin participarea la cursuri de 

formare în domenii  diverse  atât ale 

cadrelor didactice cât şi a cadrelor didactice 

auxiliare. Creşterea numărului cadrelor 

didactice formate în diferite domenii  

− Infrastructură şi bază materială 

corespunzătoare şi cu potenţial de 

dezvoltare.  

− Actualizarea bazei de date operaţionale la 

nivelul şcolii  

− Existenţa documentelor de proiectare a 

activităţii la nivelul şcolii, în concordanţă cu 

recomandările M.E.N.;  

− Revizuirea documentelor Calităţii  

− Creşterea ponderii personalului didactic 

calificat 93%. şi titular în încadrare la 60% ; 

− Asigurarea unui mediu sănătos şi sigur 

pentru elevi şi personal în   şcoală.  

− Dezvoltarea progresivă a culturii 

organizaţionale, la nivelul şcolii, printr-un 

management participativ şi democratic. 

− Vizitele de monitorizare externă,prin care s-

a validat autoevaluarea stării învăţământului 

, nivel  instituţional considerat ca bun 

− Lucrul în echipă pentru majoritatea 

▪ Rata de absolvire a liceului, de 88,2%; 

▪ Participarea absolvenților de liceu la 

examenul de bacalaureat în procent de 

30%(16 din 49 absolvenţi); 

▪ Procent de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat, de 16%,;  

▪ Absenteismul ridicat de 48,8 absenţe 

nemotivate/elev; 

▪ Rata medie de absolvire la finalul anului 

școlar 2018-2019 de 90%; 

▪ Numărul redus al elevilor care urmează 

cursuri terțiare, 5 în 2019-2020; 

▪ Motivație slabă, atât în rândul elevilor cât și 

a părinților acestora, față de formarea pe tot 

parcursul vieții ca premisă a adaptării 

continue la cererea pe piaţa muncii; 

▪ Feed-back insuficient privind eficienţa 

parcugerii, de către cadrele didactice, a 

programelor de formare, datorită slabei 

monitorizări a acestui aspect; 

▪ Fondurile bugetare alocate insuficiente 

pentru realizarea obiectivelor de 

îmbunătăţire a infrastructurii şcolii; 

▪ Nu au fost atinse toate ţintele din PAS si 

planurile operaţionale, mai ales cele care 

vizau modernizarea şi dotarea. 
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echipelor constitute fiind apreciat ca bun 

sau foarte bun în umele cazuri 

− Elaborarea ofertei educaţionale in 

conformitate cu resursele şcolii şi nevoile 

pieţei muncii şi elevilor-realizarea planului 

de şcolarizare propus 84% în condiţiile 

scăderii populaţiei şcolare 

− Comunicarea în interiorul şcolii şi cu 

partenerii sociali ai şcolii s-a menţinut în 

condiţii bune 

− Relaţiile comunitare s-au situat la un nivel 

optim pentru desfăşurarea activităţilor 

propuse  

− Accesarea  şi implementarea a 3 proiecte cu 

fonduri nerambursabile 

− Participarea în număr mare a elevilor şi 

cadrelor didactice la competiţii şi concursuri 

şcolare cu rezultate deosebite  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

− Integrarea în UE care permite accesarea de 

fonduri structurale.Oferta de proiecte 

europene 

− Proiectul ROSE, al MEN, care aduce 

beneficii şi privind baza materială a şcolii şi 

privind oportunităţi de pregătire 

suplimentară pentru elevi 

− Existenţa legislaţiei care reglementează, în 

plan teoretic, dezvoltarea învăţământului, 

procesul de descentralizare şi asigurare a 

calităţii. 

−  Creşterea accesului la surse de informare, 

diversificarea acestora. 

− Oferta de de programe de formare 

profesională şi managerială prin absobţia de 

fonduri europene. Oferta largă de cursuri de 

formare organizate de I.S.J.şi C.C.D. 

− Deschiderea comunităţii către instituţiile de 

educaţie, prin derularea de parteneriate. 

− Disponibilitatea agenţilor economici pentru 

dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, 

susţinerea elevilor prin acordare de burse, 

sponsorizări pentru şcoală 

− Implementarea Proiectului privind 

Învățământul Secundar (ROSE). 

− Existenţa CJRAE şi a consilierului şcolar 

pentru consiliere psihopedagogică 

− Existenţa în Măcin,a agenţilor economici de 

profil cu dotări moderne 

− Ajutoarele financiare oferite elevilor pentru 

o Lipsa spaţiului şcolar pentru organizarea 

corespunzătoare a cursurilor în cele 3 

schimburi; 

o Reducerea indicatorului demografic prin 

scăderea numărului tinerilor cu vârsta 

şcolara în următorii ani; 

o Insuficienţa fondurilor alocate de 

autorităţile locale pentru dezvoltare şcolară; 

o Cultivarea violenţei in mass media; 

o Migraţia la munca in strainatate a părinţilor; 

o Dezinteresul sporit al familiei pentru 

educaţia şi instruirea copiilor şi exodul în 

străinătate în căutarea mijloacelor de 

întreţinere a elevilor,fapt care ingreuneaza 

comunicarea şcolii cu familia; 

o Existenţa sărăciei, ca şi a unor programe 

mass–media inadecvate, generatoare de 

delincvenţă în rândul elevilor, impune 

reorientarea termenului de educare, 

insistându-se asupra contracarării efectelor 

negative mai sus menţionate; 

o Stabilirea unor obiective nerealiste pe 

parcursul traseului educaţional, ceea ce 

poate duce la eşec; 

o Posibile disfuncţii în implementarea 

proiectelor accesate, de ordin logistic, 

temporal; 

o Posibile întârzieri în elaborarea 

documentaţiei și întârzieri ale tranşelor de 

resurse financiare. 
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continuarea studiilor (bursa Bani de liceu, 

Euro 200, burse sociale, decontarea costului 

navetei. 

− Creşterea accesului la surse de informare, 

diversificarea acestora. 

 
              Din analiza SWOT se constată că şcoala noastră are puncte forte legate de pregătirea 

profesională a cadrelor didactice şi motivaţia acestora de a se dezvolta profesional,de dotarea la 

nivel european,cu echipamente ce permit proiectarea de lecţii atractive  centrate pe elev şi care să 

motiveze  elevii să experimenteze,să-şi folosească capacităţile intelectuale,iar oportunităţile oferă 

mediul propice de dzvoltare şi atingere a obiectivelor propuse. 

Analiza portofoliului de produse 
      MARE          MIC 

Mare STAR 

Domeniul construcţii si lucrări publice 

Argumente: 

• Domeniul de activitate este in 

creştere, cu segment mare pe piaţa 

(sursa PLAI) 

• Absorbţia absolvenţilor este in procent 

mare(sursa-monitorizarea 

absolvenţilor) 

• Dotare adusă la standarde europene 

prin program PHARE 

• Parteneri de instruire practică cu bază  

materială modernă şi implicaţi în 

dezvoltarea competenţelor elevilor 

• Chiar şi în momente de criză,acest 

domeniu poate deveni cash cow 

 

Strategii : 

• Reclamă mai agresivă pentru 

domeniul construcţii 

• Creşterea ponderii calificărilor in 

domeniu prin diversificarea ofertei 

şcolare şi acreditarea pentru nivelul 4 

•  Crearea condiţiilor şi a motivaţiei în 

deplină egalitate a şanselor pentru 

continuarea studiilor liceale,de către 

absolvenţii ciclului inferior al liceului, 

sau de continuare pe ruta şcoală 

profesională 

COPIL PROBLEMA 

Domeniul electric 

Argumente: 

• Domeniul De activitate in zonă este in 

crestere:3 firme mici de profil 

• Piata ramane atractiva cu un orizont 

larg,salarii mai bune decât în alte domenii 

• Dotare adusă la standarde europene prin 

program PHARE 

• Desi au fost inregistrate cereri ale 

elevilor,pentru acest domeniu şi şcoala a 

facut eforturi inclusiv financiare de 

dezvoltare in această direcţie,modificările 

legislative din ultimul an.au constituit o 

problemă 

 

Strategii: 

• Intensificarea colaborării cu partenerii in 

vederea asigurării practicii de specialitate si 

a angajării 

• Atragerea de personal calificat pentru 

îmbunătăţirea  pregătirii de specialitate 

• Menţinerea numărului actual de elevi 

• Acreditarea  pentru nivelul 4 domeniul 

electric 

Mic CASH COW 

Domeniul mecanic 

Argumente : 

• Este un sector de activitate cu o 

pondere moderată în zonă Măcin 

• Cerere mica pe piaţa muncii,dar cu 

DOG 

Domeniul textile 

Argumente: 

• Este un domeniu de activitate in 

declin(PLAI),dar constant ca cerere în 

Măcin 



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

53 
 

tendinţe constante 

• Înscrieri stabile anual la clasele 

propuse din acest domeniu 

• Am realizat planul de şcolarizare 

aprobat, datorită opţiunilor elevilor 

 

 

Strategii : 

• Modernizarea bazei materiale 

• Ridicarea nivelului calitativ al 

formarii profesionale 

• Crearea condiţiilor şi a motivaţiei în 

deplină egalitate a şanselor pentru 

continuarea studiilor liceale,de către 

absolvenţii ciclului inferior al 

liceului ,sau de continuare pe ruta 

şcoală profesională 

 

• Piaţa nu mai este atractiva,datorită 

salarizării 

• Înscrierile la acest domeniu sunt in 

declin,efectivele de elevi la acest domeniu 

sunt tot mai mici, pierderile la clase destul 

de mari prin părăsirea şcolii de către eleve 

 

Strategii: 

• Intensificarea colaborării cu partenerii in 

vederea asigurării practicii de specialitate si 

a angajării si adresarea către o piaţa 

specializata 

• Dezvoltarea bazei materiale existente 

pentru creşterea pregătirii de 

specialitate,prin accesarea de fonduri 

structurale 

• Crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină 

egalitate a şanselor pentru continuarea 

studiilor liceale,de către absolvenţii ciclului 

inferior al liceului ,sau de continuare pe 

ruta şcoală profesională 

• Orientarea către activităţi din sfera 

serviciilor 

CONCLUZII 

 

1. Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri instructori calificaţi la Liceul Tehnologic 

Măcin, este bun 90,10%,dar  mai există dificultăţi în acoperirea cu ingineri şi maiştri 

titulari, profesori de matematică şi limba engleză, o problemă fiind definitivarea pe post 

pentru asigurarea unei stabilităţi în încadrarea anuală. Această realitate nu asigură 

funcţionarea optimă a  şcolii, având în vedere posibilitatea transferului. Fluctuaţia de 

personal existentă la nivelul şcolii, obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri 

adecvate de reconversie profesională,a personalului existent deja. Situaţia bazei materiale 

a şcolii este corespunzătoare, din perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi 

confort ale elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe 

elev. Se impune însă ca o necesitate realizarea unor programe de modernizare a 

domeniului textile pielărie, de dotare cu echipamente de laborator şi instruire 

practică,necesare acoperirii tuturor temelor din curriculum. De asemenea realizarea unui 

spaţiu mai potrivit pentru biblioteca şcolii. 

2. Având în vedere aria de colectare a elevilor  stabilă pentru şcoală, se pot face prognoze 

privind cuprinderea în învăţământul tehnologic a elevilor cu vârste între 14- 24 ani, 

pentru stabilirea unei strategii pe termen mediu, prin anticiparea nevoilor de calificare şi 

adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii locale şi acţiuni sistematice de informare, 

orientare şi consiliere a elevilor. Nu se pot face anticipări pe termen lung ca urmare a 

gradului ridicat al migraţiei în străinătate a părinţilor elevilor  şi tinerilor din zona Măcin. 

3. Consolidarea structurilor consultative la nivelul şcolii şi creşterea rolului partenerilor 

sociali în  planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale ca 

şi eforturile pentru introducerea sistemului de asigurare a calităţii, contribuie la 

menţinerea ofertei de şcolarizare pe structura existentă, prin parteneriate active cu agenţii 

economici, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot 
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contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 

managementului şcolar.  

4. Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării 

pe parcursul întregii vieţi şi implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea 

forţei de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-

au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii,prin învăţământul seral,poate asigura 

constanţa proiecţiei pe termen mediu.  

5. Dorinţa comunităţii locale de a avea în oraşul Măcin,forme diversificate de ofertă 

şcolară,pentru tinerii din comunitate,este o oportumitate pentru Liceul TehnologicMăcin 

în ce priveşte suportul inclusiv financiar pentru desfăşurarea activităţii. 

      Cumulând aspectele prezentate mai sus, se poate concluziona că oferta educaţională a 

Liceului Tehnologic Măcin, pe termen mediu (în perspectiva până în 2024 ), poate fi stabilă atât 

ca efective de elevi, cât şi ca domenii de pregătire profesională. Trebuie însă avute  în vedere 

permanent reperele de analiză rezultate semestrial şi anual de atingere a obiectivelor şi ţintelor 

strategice, precum şi situaţia socio-economică la nivelul zonei Măcin. 

 
 

 

3.1.RESURSE UMANE ŞI MATERIALE 

 Dezvoltarea unei strategii de recrutare a cadrelor didactice in care scoala are  

deficit(limba engleză, matematică si pentru cultura de specialitate) avand în vedere criza 

de personal din judetul Tulcea 

 Dezvoltarea competentelor de utilzare a platformelor educationale pentru  cadrele 

didactice din şcoală,prin participarea la cursuri de formare şi/sau aplicarea competenţelor 

dobandite in scopul cresterii atractivitatii invatarii 

 Implicarea cadrelor didactice în gestionarea eficientă a resurselor 

 Dezvoltarea si reabilitarea  bazei materiale pentru cabinete tehnice este necesara mai ales 

la domeniul industrie textilă şi pentru  60% din mobilierul şcolar 

 Dotarea atelierelor școlii cu materiale consumabile ,pentru desfăşurarea instruirii practice  

 

3.2.Calitatea procesului de predare-învăţare 

 Îmbunatattirea  calităţii educaţiei oferite de şcoală,prin folosirea de strategii moderne 

 Asigurarea șanselor egale la educație 

 Asigurarea tranziției de la școală la locul de muncă prin dezvoltarea dimensiunii europene a educației 

 Implicarea partenerilor școlii în susținerea elevilor proveniți din medii defavorizate 

 Utilizarea 100% a învăţării  centrate pe elev 

 Sprijin pentru alegerea avizată a traseului profesional 

 Participarea profesorilor la cursuri de formare si de perfecţionare 

 Valorizarea în mai mare măsură a testării iniţiale şi predictive 

 Combaterea absenteismului și abandonului școlar 

 
 

3. Nevoi 

identificate 
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3.3.Management 

 

 Dezvoltarea ideii de lucru în echipă 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională 

 Dezvoltarea parteneriatului interinstituțional 

 Implementarea și derularea de proiecte cu fonduri nerambursabile 

 Îmbunătățirea accesului la informare 

 Este necesara intensificarea acţiunilor de promovare a imaginii scolii printr-o reclama adecvata 

 Încheierea de contracte parteneriale cu agenţii economici 

 
Ținte educaţionale deduse: 
 

I.Crestere prin experienţă proprie,prin cooperare sub formă de proiecte (competitia cooperarea) 

II.Ţinte urmărite  legate de personal 

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

b) Controlul calității 

c) Calitatea suportului serviciilor oferite de către personal 

d) Nivelul orientării către elev  

e) Consilierea părinţilor 

f) Disponibilitatea serviciilor oferite. Serviciul sau suportul necesar procesului educațional 

g) Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională  

h) Examinarea și certificarea formarii profesionale sa confirme calitatea educatiei oferite 

i) Conexiuni între serviciile obișnuite și cele previzionate 

j) Nivelul orientării către competiție 

k) Respectarea niveluli costului diferențiat pe elev şi nivel de calificare Politica de reducere a costurilor 

l) Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene 

m) Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe 

III.Comunicare 

a. Comunicarea internă 

✓ grupuri-țintă în comunicarea internă  

✓ nivelul  comunicării formală și informală 

✓ procedura privind forme ale comunicării verbale,comunicare scrisă     

✓ structura privind consultanța 

b. Comunicarea externa 

✓ identificarea de grupuri-țintă în comunicarea externă  

✓ consultații cu părinții 

✓ ședințe cu părinții  

✓ zile ale școlii  

✓ Imaginea în lumina misiunii definite „Ce spun oamenii despre școală „     

c. Medii de comunicare     

✓ Mesajul pentru diferite grupuri țintă-    alegerea   canalelor  de informare 

✓ Relații  publice    eficiente 

✓ Publicitate prin broșuri ,postere ,revista școlii 

✓ Gestionarea plângerilor 
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Liceul Tehnologic Măcin acordă elevilor un parcurs complet şi  diferenţiat pe profiluri 

astfel încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede abilităţile cheie care să le 

permită atât din punct de vedere al specialităţii cât şi al culturii generale asimilate o inserţie 

socio- profesională cât mai rapidă. Şcoala noastră va continua şi în următorii ani atingerea 

nivelului cerut de  standardele de pregătire profesională bazate pe cunoaşterea limbilor străine, a 

culturii tehnologice, a spiritului antreprenorial şi a competenţelor sociale specifice nivelurilor de 

pregătire 3 şi 4, concomitent cu adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele de pe piaţa forţei de 

muncă reglementate de Programele Regionale şi Locale de Acţiune din Învăţământul Profesional 

şi Tehnic. 

Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat şi cadrul  pentru opţiuni 

şi mai ales pentru atingerea de către elevi a unui set de obiective esenţiale: 

  învăţarea limbilor (naţională, moderne) 

  însuşirea ştiinţelor (fizică, chimie, biologie) 

  cunoaşterea generală a societăţii; 

  practicarea sportului; 

 formarea spiritului de întreprinzător; 

  pregătirea tehnologică şi informatică; 

 Formarea pentru învăţare pe tot parcursul vieţii 

 

Valorile pe care şcoala le cultivă: 

 Deschidere la nou 

 Deschidere în relaţii interumane 

 Deschidere către practici europene 

 Deschidere pentru parteneriat şi cooperare la nivel local,naţional şi internaţional 

 Lucrul în Echipă -învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale 

 

Obiective pe termen lung (2019-2024) 
 creşterea ratei de succes la examenul de bacalaureat cu cel putin  30% 

 scădere abandon şcolar sub  5%  

 realizarea   planului de şcolarizare prin aplicarea strategiei de prezentare a ofertei şcolare 

şi atragerea tinerilor care au depăşit vârsta şcolară pentru învăţământ seral 

 dezvoltarea de parteneriate  interinstituționale 

 creşterea gradului de participare la concursuri şi olimpiade şcolare şi îmbunătăţirea 

rezultatelor 

 corectarea sau completarea informatiilor despre școală 

 toate programele educaționale oferite de școală acreditate 

 
Obiective pe termen mediu(2019-2021) 

 creştere  rata de succes la examenul de bacalaureat cu cel putin  20% 

 scăderea abandonului şcolar: să nu depăşească 5%  

 imbunătățirea  realizării  planului de şcolarizare prin îmbunătăţirea strategiei de 

prezentare a ofertei şcolare  

 Derularea de parteneriate naționale și internaționale 

4. Strategia 

școlii 
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 îmbunătăţirea structurii  personaului  didactic prin creşterea numărului de cadre didactice 

titulare  şi personal didactic necalificat  zero 

 creşterea gradului de participare la concursuri şi olimpiade şcolare şi îmbunătăţirea 

rezultatelor 

 menținerea și/sau îmbunatatirea imaginii şcolii 

 

Obiective pe termen scurt(2019-2020) 
 implementarea proiectului ROSE 

 implicarea şcolii în acţiuni de cooperare la nivel European 

 accesarea unui proiect educaţional cu fonduri europene pentru ÎPT 

 consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţial pentru a fi 

competitivi în spaţiul european 

 acreditare nivel 4 domeniul electric 

 autorizare nivel 3 operator pentru mașini cu comandă numerică 

 continuarea dotării cu echipamente IT şi softuri educaţionale 

 aplicarea ÎCE pentru creşterea succesului şcolar 

 orientarea şi consilierea şcolară 

 integrarea elevilor cu CES 

 stabilirea de parteneriate cu alte şcoli la nivel judeţean şi naţional /schimb de bune 

practici 

 creştere rata promovare a examenului de bacalaureat   

 scădere abandon şcolar spre ţinta  UE:rata medie a abandonului şcolar  să nu depăşească 

10%  

 formarea personalului didactic inclusiv prin proiecte de mobilitate/burse de studiu 

 recrutarea de personal didactic calificat pentru disciplinele cu deficit de personal cum 

sunt: engleză, matematică, educaţie fizică. 

 creşterea gradului de participare la concursuri şi olimpiade şcolare şi îmbunătăţirea 

rezultatelor 

 imbunătățirea şi promovarea imaginii școlii şi a valorilor promovate 

 selectarea mesajului pentru diferite grupuri țintă- selectare  canale de informare 

 

STRATEGIA PROIECTULUI 

Obiectivele strategice sunt obiective pe termen lung asumate de toata organizația.  

 

Obiectivele tactice sunt obiective pe termen mediu și scurt și privesc combinațiile serviciilor 

școlii, pentru a se distinge concurențial și atingerea țintelor. Obiectivele tactice, vor fi cât mai 

detaliat posibil.  

 

Obiectivul general al strategiei este punerea in valoare a potenţialului material si uman, 

folosirea resurselor existente si identificarea altor surse capabile sa producă o dezvoltare a şcolii, 

in sensul asigurării unui mediu sănătos sub raport funcţional, educativ, social si cultural, in 

condiţiile asigurării unui învăţământ de calitate cu şanse egale pentru toţi elevii. 

 

Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 
Din analiza Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si 

Tehnic (PRAI), document de planificare strategica a ofertei de formare profesionala prin 

invatamant profesional si tehnic in perspectiva anului 2021 precum si din analiza nevoilor 

identificate in capitolele de analiza ,cat si a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost 

propuse următoarele direcţii strategice pentru perioada 2019-2021: 
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PRIORITAEA I Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii procesului şi 

serviciilor educaţionale, nu numai prin existenta comisiei în şcoală ci prin existenţa unui 

progres real de calitate de la o perioadă la alta,pentru  stimularea performanţei 

ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

  Până în 2021, rata şomajului absolvenţilor va fi: maxim 5%  

 Până în 2021, ponderea absolvenţilor care se înscriu şi promovează  examenul de 

bacalaureat va creşte cu 15% 

 Până în 2021 gradul de implicare a elevilor ,părinţilor şi personalului şcolii în  aplicarea 

sistemului de calitate din şcoală  va creşte cu 15% 

Obiectiv 1: Schimbarea mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului personal 

al şcolii 

Obiectivul 2: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate 

la nevoile unei economii în schimbare 

Obiectivul 3: Creşterea calităţii actului educativ în condiţiile accentuării dimensiunii europene, 

monitorizarea notării ritmice 

Obiectiv 4:Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice moderne care 

să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare. 

Obiectivul 5: Îmbunătăţirea ratei de reuşită la examenul de bacalaureat şi a participării la 

olimpiadele şcolare. 

 

PRIORITATEA 2: Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul 

concurenţial pentru a fi competitivi pe plan local dar şi în spaţiul european. 

ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

 Până în 2021, rata şomajului absolvenţilor liceului: maxim 10%  

 Creşterea nivelului de calificarea elevilor 

 Toţi elevii să aibă informaţii referitoare la piaţa actuală a muncii, posibilităţi de angajare 

în perspectivă 100% dintre elevii beneficiari ai programelor de învăţare a terminologiei 

specifice calificărilor intr-o limbă de circulaţie europeană vor dobândi competenţe 

lingvistice şi certificarea acestora 

 Cel puţin 1 proiect european derulat anual 

Obiectiv 1: Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană 

Obiectiv 2 Extinderea şi diversificarea activităţilor de informare şi consiliere profesională 

Obiectiv 3:Susţinerea cetăţeniei active,egalităţii de şanse şi coeziunii sociale. Dezvoltarea 

spiritului antreprenorial 

 

PRIORITAEA III Sporirea accesului tuturor copiilor la o aducaţie de calitate şi creşterea ratei 

de succes şcolar. 

ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

Obiectiv 1 Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar 

Obiectiv 2.Realizarea claselor de învăţământ forma seral, pentru cei care depăşesc vârsta 

şcolară 

Obiectiv 3.Oferta educaţională în concordanţă cu piaţa muncii 

Obiectiv 4.Diferenţierea metodelor de învăţare pentru aplicarea ÎCE 

 

PRIORITAEA IV Ameliorarea şi modernizarea infrastructurii şi generalizarea accesului la 

informaţie electronică 

Obiectiv 1 Utilizarea la maxim a resurselor 

Obiectiv 2.Îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale 
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PRIORITAEA V Dezvoltarea perteneriatelor şi relaţiilor comunitare 

Obiectiv 1 Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi 

artă,cu instituţiile descentralizate şi ONG 

Obiectiv 2.Promovarea imaginii publice a Liceului Tehnologic Măcin 

Obiectiv 3.Implicarea părinţilor în activităţile Liceului Tehnologic Măcin 

 

STRATEGII 

Asigurarea calitatii se va realiza prin: 

➢ elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii 

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare  

Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională se va realiza prin: 

➢ studiul pieţei; 

➢ proiecte de colaborare; 

➢ elaborarea ofertei de pregătire; 

➢ promovarea ofertei. 

Formarea continuă a personalului se va realiza prin: 

➢ stagii de perfecţionare; 

➢ iniţiere/perfectionare  în utilizarea tehnologiilor didactice moderne 

➢ Managementul eficient al resurselor umane ale personalului didactic-auxiliar și 

nedidactic 

Personalul auxiliar constituie o componentă importantă  încadrul unității școlare din care: 

1. personal didactic auxiliar: 5 

2. personal nedidactic: 7 

 

În strategia resurselor umane este necesară o preocupare continuă pentru eficientizarea  

muncii personalului nedidactic auxiliar.  

 

Obiective specifice:  

1) Asigurarea evaluării periodice medicale a personalului auxiliar nedidactic 

2) Desfăşurarea unor programe de formare profesională continuă/training în vederea 

creşterii competenţei profesionale.  

3) Proiectarea fişelor de post după criterii transparente în vederea implementării unui 

management al calităţii muncii și cuantificarea rezultatelor.  

4) Aplicarea  unui sistem de evaluare profesională a personalului auxiliar.  

 

Eficientizarea activităţii resursei umane  

Direcţii de dezvoltare:  

1. Ridicarea standardelor de performanţă, astfel încât prin competiţie şi competitivitate 

personalul să-şi atingă dezideratele propuse. Evaluarea anuală a corpului didactic se 

realizează pe baza activităţii depuse. Criteriile de apreciere a performanţei personalului 

didactic vor avea învedere: 

a. activitate profesională;  

b. elaborarea de materiale didactice;  

c. activitatea cu elevii. 

2. Competenţe manageriale sporite pentru cadrele didactice din funcţiile de conducere 

3. Optimizarea interrelaţiilor ierarhice prin identificarea unor mecanisme mai eficiente 

pentru consultarea şi comunicarea cu personalul didactic. 

4. Eficientizarea activităţii personalului auxiliar printr-o organizare superioară şi 

diversificarea formelor de comunicare şi cooperare. 
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5. Orientarea permanentă spre rezultat la toate categoriile de personal. 

6. Diversificarea formelor de motivare 

 

Managementul  carierei  

Direcţii de dezvoltare:  

1. Reorientarea politicii de personal spre cultivarea profesionalismului, a criteriilor de 

competitivitate. 

2. Evaluarea şi optimizarea permanentă a competenţelor. 

3. Orientarea cadrelor didactice pe anumite direcţiide predareprin reducerea schimbării de la 

an la an a disciplinelor/modulelor din fișa de încadrare. 

4. Sprijinirea ridicării nivelului profesional şia expertizei educaționale prin promovare. 

5. Asigurarea unor condiţii de desfăşurare a activităţii didactice corespunzatoare.  

 

Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii se va realiza prin: 

 diversificare surselor de finanţare; 

 reparaţia acoperişului   clădirii in care funcţionează şcoala 

 stabilirea strategiei de investiţii 

 realizarea unui cabinet de informare si documentare 

 realizarea unei magazii 

 

Diversificarea si dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat  

 dezvoltarea colaborărilor existente; 

 realizarea de parteneriate interinstituţionale 

 stabilirea strategiei de diversificare a colaboratorilor prin prisma eficienţei 
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Partea a  III-a  
PLAN OPERATIONAL 

PRIORITATI, OBIECTIVE ŞI TINTE 2019-2020 
PRIORITAEA I Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii procesului şi serviciilor educaţionale, nu numai prin existenta 

comisiei în şcoală ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta, pentru  stimularea performanţei 

ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

  Până în 2021, rata şomajului absolvenţilor va fi: maxim 5%  

 Până în 2021, ponderea absolvenţilor care se înscriu şi promovează  examenul de bacalaureat va creşte cu 15% 

 Până în 2021 gradul de implicare a elevilor ,părinţilor şi personalului şcolii în  aplicarea sistemului de calitate din şcoală va creşte cu 15% 

Obiectiv 1 :Schimbarea mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Obiectiv 2. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare 

Obiectiv 3. : Creşterea calităţii actului educativ în condiţiile accentuării dimensiunii europene, monitorizarea notării ritmice 

Obiectiv 4 :Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice moderne care să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare. 

Obiectivul 5. : Îmbunătăţirea ratei de reuşită la examenul de bacalaureat şi a participării la olimpiadele şcolare. 

 

PRIORITATEA 1: Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii procesului şi serviciilor educaţionale, nu numai prin existenta 

comisiei în şcoală ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioada la alta,pentru  stimularea performanţei 

OBIECTIV1: Schimbarea mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

TINTA: Cadrele didactice, elevii, părinţi, agenţi economici parteneri se implică activ în aplicarea sistemului de calitate  

CONTEXT Unităţile de învăţământ trebuie să şcolarizeze elevi în calificările solicitate de comunitatea locală, asigurând în acest fel forţa de muncă 

pregătită corespunzător.Asigurarea calităţii în formarea profesională printr-o serie de măsuri adoptate în funcţie de capacităţile intelectuale ale elevilor şi 

asigurarea competenţelor minimespecifice calificării. Şcoala va urmări să devină un mediu de învăţare deschis, în care pregătirea elevilor va fi cât mai 

eficientă. . 

Aplicarea prevederilor Legii  calitatii si a Legii educatiei , precum si a noilor planuri de învatamânt pentru liceul tehnologic si scoala 

profesionala,valorificând  şi îmbunătăţind resursele umane şi materiale ale şcolii 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Asigurarea desfăşurării Colaborare/comunicare  iulie 2020 CA, CP, CEAC, Parinti,  finantare de 
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activităţilor şcolare în condiţii 

optime prin reorganizarea  

activităţii manageriale .  

eficienta intre membrii 

comisiilor organizate la nivelul 

scolii 

Imbunatatirea activitatii la 

nivelul scolii  

comisii metodice, 

funcţionale  

Monitorizare 

Echipa managerială 

 

agenti 

economici 

baza  

Constituirea CEAC  -Stabilirea responsabilitatilor 

-Intocmirea documentatiei 

-Realizarea raportului anual 

octombrie 2019 CA, CP, CEAC   finantare de 

baza 

Parcurgerea etapelor de 

monitorizare internă şi 

realizarea rapoartelor specifice  

 

Identificarea realista a 

punctelor tari si slabe ale 

activitatii din scoala  

 

-Intocmirea la timp a planurilor 

remediale  

octombrie 2010 

 iunie 2020 

trimestrial 

CEAC, CA,CP 

 

Monitorizare 

Echipa managerială 

 

ISJ Tulcea 

Parinti, 

agenti 

economici 

elevi 

consiliul 

local Macin 

 finantare de 

baza 

Fonduri 

agenţi 

economici 

Raportarea anuală a procesului 

de evaluare internă 

Validarea de catre ISJ. Tulcea  

a analizei interne  

octombrie  2019 

iunie 2020 

CEAC, CA 

Monitorizare 

Echipa managerială 

ISJ Tulcea 

 

  

Constituirea şi asigurarea 

funcţionării în condiţii optime 

a comisiilor ce au ca atribuţii 

promovarea imaginii şcolii în 

vederea atingerii obiectivului 

propus la nivel local, regional,  

-Diseminarea catre partenerii 

externi a punctelor tari ale 

activitatii din scoala  

-Imbunatatirea imaginii scolii 

la nivel local si judetean – 

Realizarea planului de 

scolarizare propus. 

oct.2019 – 

 mai 2020 

responsabili comisii 

metodice  

-responsabil cu 

promovarea imaginii 

scolii 

Monitorizare 

Echipa managerială 

cadre 

didactice 

 

 finantare de 

baza  

Raportarea activităţilor 

derulate la nivel de comisii  

 

 

Diseminarea bunelor practici 

ale activitatii din scoala  

- Identificarea realista a 

punctelor tari si slabe ale 

activitatii comisiilor 

-Elaborarea planurilor de 

semestrial responsabili comisii 

metodice  

Monitorizare 

Echipa managerială 

 

cadre 

didactice 

 

 finanţare de 

baza  
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imbunatatire 

Organizarea unor interasistenţe 

/observari sau lecţii deschise 

urmate de analiză în cadrul 

comisiilor metodice.  

Valorificarea bunelor practici. semestrial responsabili comisii 

metodice  

Monitorizare 

Echipa managerială 

cadre 

didactice 

 

 finanţare de 

baza  

Organizarea orelor de pregătire 

suplimentară a elevilor claselor 

a XI  a, a XII a în vederea 

recuperării lacunelor şi 

ameliorarea rezultatelor la 

bacalaureat  

 Creşterea numărului de elevi 

participanţi la orele de 

pregătire suplimentară în 

vederea pregătirii examenului 

de. bacalaureat. 

Conform orarului 

stabilit prin 

proiectul ROSE 

Cadrele didactice 

care implementeaza 

activitatile proiectului 

ROSE 

Monitorizare 

Echipa managerială 

Părinţi    Fonduri 

proiect 

ROSE 

Creşterea numărului 

parteneriatelor derulate la 

nivelul şcoală-familieelev, 

şcoală-autorităţi locale privind 

responsabilităţile pe linia 

asigurării succesului şcolar şi a 

unei frecvenţe 

corespunzătoare. 

Implicarea părinţilor şi a 

autorităţilor locale în 

rezolvarea unor probleme ale 

şcolii. 

 Director  Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Consiliul 

local 

 finanţare de 

baza 

OBIECTIV2: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile mediului concurenţial şi a unei 

economii în schimbare. 

TINTA: Cadrele didactice si partenerii şcolii conlucrează pentru  incluziune prin asigurarea sanselor  egale 

Cel puţin 70% dintre angajatorii chestionaţi se declară mulţumiţi de competenţele dobândite de absolvenţi.Până în 2020, rata şomajului 

absolvenţilor va fi: maxim 5% 

CONTEXT: 

Analiza efectuata in PLAI pentru 2014-2020 evidenţiază un deficit pe piaţa muncii pentru calificări din domeniul tehnic.Şcoala vine in intampinarea 

cerinţelor moderne şisociale pe piaţa muncii 

Aplicarea prevederilor Legii  calitatii si a Legii educatiei , precum si a noilor planuri de învatamânt pentru liceul tehnologic si scoala 

profesionala,valorificând  şi îmbunătăţind resursele umane şi materiale ale şcolii şi parteneriatul social 
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Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Identificarea stilurilor de 

invatare pentru toţi elevii şcolii 

 

Aplicarea Învăţarii centrată pe 

elev pe baza diagramei  stiluri 

de invatare la toate clasele. 

Creşterea frecvenţei la cursuri  

cu 30% şi imbunătăţirea 

rezultatelor şcolare 

Diagrama stiluri de 

învăţare-15 

noiembrie 

Semestrial şi anual 

 

CEAC 

Dirigintii  

Consilier scolar 

cadre 

didactice 

parinti 

elevii 

 finanţare 

de baza 

Identificarea elevilor cu CES  Baza de date cu elevi cu CES 

si problemele concrete ale 

acestora 

Materiale de învăţare specifice 

Rezultate şcolare la nivel 

mediu 

Baza de date -1 

noiembrie 

Materiale de 

învăţare-1 

noiembrie 

Semestrial şi anual 

Consilierul şcolar  

Cadre didactice 

părinţi consuma 

bile 

finanţare 

de baza 

Identificarea unei game 

complexe de strategii de 

predare la nivelul catedrelor 

 

Portofolii cu materiale utile si 

interactive  

Proiectare didactică cu strategii 

diversificate şi personalizate 

15 noiembrie 

 

 

Responsabili comisii 

metodice 

Cadre didactice 

ISJ Tulcea 

CCD 

Consumabil

e  

finanţare 

de baza  

Elaborarea la nivelul 

catedrelor a planurilor de lectie 

si materialelor de studiu in 

functie de stilurile de invatare 

identificate 

 

Utilizarea eficienta a resursei 

de timp la orele de curs 

Imbunatatirea situatiilor 

scolare  

90% Calificative foarte bine 

La fiecare ora  de 

curs 

Responsabili comisii 

metodice 

Agenţi 

economici 

Consumabil

e 

finanţare 

de bază 

Actualizarea anuală a bazei de 

date cu indicatorii privind 

demografia 

Actualizarea anuală a bazei de 

date cu indicatorii privind 

economia locală 

Actualizarea anuală a bazei de 

- Baze de date cu indicatorii 

relevanţi privind aspectele 

demografice, economice, de 

piaţa muncii şi formare 

profesională iniţială la nivel 

regional actualizate anual 

 – Studii de piaţa muncii 

Iunie, 

fiecare an 

scolar 

 

Director 

Consilierul şcolar 

- Agenti 

Economici 

AJOFM 

Tulcea 

Primăria 

Măcin 

 

Timpul liber 

al 

personalului 

didactic 

finanţare 

de bază 
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date cu indicatorii privind 

piaţa muncii din surse 

statistice naţionale şi 

administrative regionale şi 

judeţene 

Studiul de piaţă privind forţa  

de munca  din surse statistice 

naţionale şi administrative 

regionale şi judeţene si 

informarea elevilor 

actualizate anual 

-Orientarea profesionala a 

elevilor prin cunoasterea de 

catre elevi a ofertei pietei de 

munca 

Baze de date cu indicatorii 

relevanţi privind aspectele 

demografice, economice, de 

piaţa muncii şi formare 

profesională iniţială la nivel 

judeţean şi local actualizate 

anual 

-oferta de scolarizare realista 

 

Aplicarea noilor 

reglementari privind  

reorganizarea 

învăţământului tehnologic 

conform normelor UE, în 

acord cu cererea de pe piaţa 

muncii; 

Inserţie de cel puţin 80% a 

absolvenţilor  angajaţi în 

domeniul  pentru care s-au 

pregătit inclusiv pe piaţa 

muncii europeană 

Baza de date privind  situatia 

absolventilor in proprotie de 

90% pana la 31/08/2020 

Permanent  Director 

Catedra tehnică 

 

- AJOFM Consumabil

e,telefon fax 

finanţare 

de bază 

Analiza de nevoi educaţionale 

ale elevilor din zona Măcin şi 

a intereselor părinţilor şi a 

comunităţii  locale 

Revizuirea ofertei şcolare în 

funcţie  de programele de 

dezvoltare locală şi regională. 

Realizarea integrală a planului 

de şcolarizare propus,ca 

urmare a corelării cu 

programele de dezvoltare 

locală şi regională 

01.12. 

fiecare an 

scolar 

 

Director, 

Profesorii 

diriginţi, 

Consilier şcolar 

Consiliul 

reprezenta-tiv 

al părinţilor 

Primăria 

Măcin 

 

ISJ Tulcea 

 

Consuma-

bile,telefon 

fax 

finanţare 

de bază 

Corelarea curriculum-ului cu 

nevoile partenerilor economici 

locali CDL 

Pregatirea fortei de munca la 

nivelul standardelor agentilor 

economici 

Septembrie, 

fiecare an 

scolar 

Responsabil  comisia 

Metodică tehnică 

Drector 

Agenti 

Economici 

ISJ Tulcea 

- 2 zile/ 

semestru in 

afara normei 

finanţare 

de bază 
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nivelul 4 domeniul electric 

Oferta CDL.in acord cu agentii 

economici parteneri  

 

 

Cadre 

didactice 

ARACIP didactice 

Monitorizarea modului in care 

se realizează inserţia şi 

integrarea socio-profesionala a 

absolvenţilor; Se va centraliza 

situatia absolventilor in 

proprotie de 80% pana la 

31/08/2019. 

Evaluarea corectă a cererii 

depe piaţa muncii 

Baza de date privind  situatia 

absolventilor in proprotie de 

90% pana la 31/10/2018 

Iunie-august 

fiecare an 

scolar 

 

Consilier şcolar 

Diriginţii 

claselor  a XII a şi a 

XIII a liceu, 

a-XI-a şcoală 

profesională 

Cadre didactice 

- AJOFM 2 zile/ 

semestrul I 

in 

afara normei 

didactice 

 

finanţare 

de bază 

Elaborarea Planului de Acţiune 

al Şcolii în urma unor procese 

consultative cu toţi factorii 

interesaţi şi ţinând cont de 

priorităţile regionale şi locale 

PAS 

Planuri operaţionale 

Anual: luna 

noiembrie  

Grup de lucru 

coordonat de către 

director 

Agenti 

economici 

ISJ Tulcea 

 

 zile de 

lucru  in 

afara normei 

didactice 

finanţare 

de bază 

 

OBIECTIV 3 : Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, în condiţiile accentuării dimensiunii europene,monitorizarea notării ritmice 

Ţinte:Performanţele elevilor  şi inserţia profesională cresc şi imaginea şcolii la nivelul comunităţii se îmbunătăţeşte 

Creşterea numărului de profesori cu elevi participanţi la concursuri şi olimpiadele şcolare. 

Cel puţin 1 proiect european derulat anual 

100% dintre elevii participanţi în proiecte vor fi capabili să utilizeze  terminologii specifice calificărilor intr-o limbă de circulaţie europeană vor 

dobândi competente lingvistice  

Context:Atingerea competenţelor de bază din SPP pentru toţi elevii şcolii,relaţii optime de parteneriat cu partenerii educaţionali 

Consolidarea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării 

limbilor europene,realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie şi formare profesională. 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantar

e 
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Elaborarea şi aplicarea testelor 

iniţiale de progres şi sumative  

la toate nivelele de pregătire 

din şcoală 

Teste de evaluare diverse la toate 

disciplinele 

Elaborarea şi aplicarea planurilor de 

acţiune şi remediale la nivel de 

comisii metodice 

Demers didactic mai eficient şi 

acceptat de elevi 

Anual: luna 

septembrie, 

februarie, 

martie 

Director  

Responsabilii de 

comisii metodice 

 Consumabile, 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Aplicarea metodelor active de 

învăţare inclusiv 

autoevaluarea rezultatelor 

învăţării de către elevi 

Rata medie de repetenţie şi abandon 

şcolar va scădea cu cel puţin 5% în 

fiecare an 

Stimularea elevilor pentru obţinerea 

de rezultate mai bune 

Anual: luna 

septembrie 

Director  

Responsabilii de 

comisii metodice  

  finanţare 

de bază 

Valorificarea în evaluarea  

elevilor a parteneriatelor cu 

agenţii economici  

 

Îmbunătăţirea parteneriatelor 

Integrarea elevilor la locul de muncă 

Recunoaşterea  utilităţii şcolii la 

nivelul comunităţii 

Anual: luna 

septembrie 

Echipa 

managerială 

 

 Consumabile, 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

 Analiza în cadrul lectoratelor 

cu părinţii a situaţiei şcolare la 

nivel de clasă şi de şcoală 

Stimularea părinţilor în implicarea 

mai atentă  a dezvoltării şcolare şi 

profesionale a propriilor copii 

pe parcursul 

anului şcolar 

analiză semes-

trială şi anuală 

Echipa 

managerială 

Diriginţii 

părinţii   finanţare 

de bază 

Promovarea prin curriculum 

în dezvoltare locala, a 

tematicilor privind legislaţia 

muncii din spaţiul UE. 

Elaborarea CDL in concordant cu 

cerintele angajatorilor respectand 

SPP 

Dobândirea de către elevi a 

competentelor privind legislaţia 

muncii din spaţiul UE 

Permanent cu 

evaluare 

anuala 

 

Profesorii care 

predau 

CDL 

 

Agenţi 

economici 

 

Consumabile, 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Participarea la proiecte de 

schimburi de elevi cu 

Derularea in cadrul liceului cel puţin 

a unui proiect european 

1 sept 2020 Profesorii 

iniţiatori de 

Unitati 

şcolare si 

 Fonduri 

din 
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partenerii din Uniunea 

Europeana, inclusiv prin 

asigurarea practicii în 

întreprinderi sau organizaţii 

din spaţiul european – (prin 

proiecte Erasmus +). 

Implementarea activitatilor 

proiectului ROSE 

proiecte si 

mentori ai 

derulării 

proiectelor 

agenti 

economici 

din spatiul UE 

MEN 

proiecte 

Pâna în 2021 absolvenţii de 

nivel 4  din IPT să dovedească 

competenţe de comunicare în 

cel puţin o limbă de circulaţie 

europeană, prin programe 

mobilitate accesate de liceu şi  

învăţarea terminologiei 

specifice calificărilor  

Dobandirea de către toţi elevii 

beneficiari ai programelor de 

mobilitate a terminologiei specifice 

calificărilor intr-o limbă de 

circulaţie europeană a 

competenţelor de 

comunicare vizate 

la sfârşitul 

fiecărui an 

şcolar, până in 

2021 

Profesori de limbi 

straine,de 

discipline tehnice 

 

Institutii de 

invatamant 

superior, ISJ 

 finanţare 

de bază 

OBIECTIV 4: Îmbunătăţirea ratei de participare şi reuşită la examenul de bacalaureat. 

Ţinta:Performanţele elevilor  şi inserţia profesională cresc şi imaginea şcolii la nivelul comunităţii se îmbunătăţeşte 

Creşterea  cu10% a absolvenţilor din anul 2018 care se înscriu şi promovează  examenul de bacalaureat , îşi continuă studiile în învăţământul terţiar.

 Până în 2020, ponderea absolvenţilor care se înscriu şi promovează  examenul de bacalaureat va creşte cu 15% 

Context:Finalităţile liceului tehnologic sunt atât promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale cât şi promovarea examenului de 

bacalureat ,la care 50% din absolvenţi nu se înscriu. 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finan tare 

Prelucrarea metodologiei 

privind inscrierea si  

sustinerea examenelor de 

bacalaureat si a programei  

Înţelegerea temeinică a 

metodologiei privind sustinerea 

examenelor de bacalaureat si a 

continutului programei  

noiembrie 2019 Diriginţii Elevi 

părinţi 

Consumabi-

le, telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Organizarea lectoratelor cu 

părinţii  

Stimularea  părinţilor în 

implicarea mai atentă  a 

participării la bacalaureat a 

propriilor copii. 

noiembrie 2019 Echipa managerială 

Responsabili de 

comisii  metodice 

Cadre didactice 

 Consumabi 

le, telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 
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Organizarea şi desfăşurarea 

pregătirii  la disciplinele de 

bacalaureat 

- Ponderea  elevilor inscrisi 

participanti  şi admişi la examenle 

naţionale va creşte cu 10% 

noiembrie 2019- 

mai 2020 

cadre didactice  Consumabi 

le, telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Utilizarea platformei 

educaţionale Fii Pregătit 

pentru Îmbunătăţirea 

promovării examenului de 

bacalaureat 

Creşterea cu 10% a absolvenţilor 

din anul 2019 care promovează 

examenul de bacalaureat  şi 

continuă studiile în învăţământul 

terţiar 

august 2020 Cadre didactice 

Echipa managerială 

Diriginţii 

părinţii  finanţare de 

bază 

Desemnarea echipei de 

implementare a proiectului  şi 

a programului care este 

derulat prin proiectul ROSE  

Implicarea cadrelor didactice 

Plan demăsuri prin care se 

asigură succesul pentru 

promovarea examenului de 

bacalaureat 

august 2020 Cadre didactice 

Echipa managerială 

Diriginţii 

ISJ Tulcea 

MEN 

 finanţare de 

bază 

 

PRIORITATEA II: Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţial pentru a fi competitivi pe plan local dar 

şi în spaţiul european. 

ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

 Până în 2020, rata şomajului absolvenţilor liceului: maxim 5%  

 Creşterea nivelului de calificarea elevilor 

 Toţi elevii să aibă informaţii referitoare la piaţa actuală a muncii,posibilităţi de angajare în perspectivă.100% dintre elevii beneficiari ai programelor 

de învăţare a terminologiei specifice calificărilor intr-o limbă de circulaţie europeană vor dobândi competenţe lingvistice şi certificarea acestora 

 Cel puţin 1 proiect european derulat anual 

Obiectiv 1: Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană 

Obiectiv 2 Extinderea şi diversificarea activităţilor de informare şi consiliere profesională 

Obiectiv 3:Susţinerea cetăţeniei active,egalităţii de şanse şi coeziunii sociale. Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

PRIORITATEA 2: Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţial pentru a fi competitivi pe plan local dar şi în 

spaţiul european. 

Obiectiv 1 Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană 

Măsurat prin: 

✓ Număr de proiecte europene derulate in şcoală 

✓ Număr de elevi beneficiari ai proiectelor europene derulate 

✓ Realizarea planului de şcolarizare 
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✓ Creşterea numărului cadrelor didactice care utilizează învăţarea centrată pe elev,premiză pentru inserţia profesională a absolvenţilor şi 

motivarea acestora pentru continuarea studiilor 

CONTEXT Consolidarea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării 

limbilor europene,realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie şi formare profesională sunt esenţialepentru competitivitatea şcolilor tehnice. 

Un număr relativ mic de părinţi au cunoştinţe privind orientarea şcolară şi profesională 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Studiul pieţei forţei de muncă şi 

informarea elevilor(potenţiali 

angajaţi) 

Informaţii concrete în ceea 

ce priveşte evoluţia pieţei 

muncii din statisticile 

realizate de AJOFM; şi alte 

instituţii abilitate 

Parteneriate cu 10 firme de 

profil din Măcin 

Septembrie  2019 

 

Responsabil comisia 

metodică tehnologii 

Echipa managerială 

Agenti 

economici cu 

care şcoala 

derulează 

parteneriate 

AJOFM 

Consuma-

bile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Promovarea prin curriculum în 

dezvoltare locală, a tematicilor 

privind legislaţia muncii din 

spaţiul UE. 

Dobândirea de către elevi a 

competentelor privind 

legislaţia muncii din spaţiul 

UE 

Decembrie 2019 

 

   finanţare de 

bază 

Participarea la proiecte de 

mobilitate  cu partenerii din 

Uniunea Europeana, inclusiv 

prin asigurarea practicii în 

întreprinderi sau organizaţii din 

spaţiul european – (prin proiecte 

Erasmus +). 

 

Derularea in cadrul liceului  

cel puţin a unui proiect 

european 

sptembrie 2019-

iunie 2020 

 

Echipe de proiect  

 

Conform 

proiectelor 

accesate 

 buget 

proiect 

Participarea la seminarii 

judeţene care vizează teme de 

cooperare internaţională 

participarea a cel puţin 5 

cadre didactice 

an şcolar conform 

oferte 

Echipa managerială 

Cadre didactice 

ISJ Tulcea 

CCD 

 finanţare de 

bază 

Restructurarea şi reorganizarea 

ofertei şi pregătirii  elevilor 

Creşterea numărului de 

absolvenţi angajaţi in 

Pe tot parcursul 

anului şcolar  

Echipa managerială 

Cadre didactice 

ISJ Tulcea 

 

Consuma  

bile 

finanţare de 

bază 
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conform normelor UE, in acord 

cu cererea de pe piaţa muncii 

domeniul pentru care s-au 

pregătit 

Decembrie 2019 

 

Agenţi 

economici 

Analiza de nevoi educaţionale 

ale elevilor şi a 

intereselor părinţilor acestora  

Restructurarea ofertei şcolare 

in funcţie de programele de 

dezvoltare locală şi 

regională. 

Corelarea cu PLAI si PRAI 

Decembrie 2019 

 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

educativă,psiholog 

şcolar 

ISJ Tulcea 

Agenţi 

economici 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Corelarea curriculum-ului 

conform nevoilor 

partenerilor economici locali 

Dezvoltarea competenţelor 

specifice SPP  

Corelarea CDL cu specificul 

agentilor economici 

Pregătirea forţei de muncă la 

nivelul standardelor agenţilor 

economici 

Februarie 2020 

 

Responsabil comisia 

pentru parteneriate 

Echipa managerială 

 

ISJ Tulcea 

 

Agenţi 

economici 

Consuma 

bile 

 

telefon fax; 

internet 

finanţare de 

bază 

Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare între şcoală şi 

operatorii economici, între 

şcoală şi partenerii sociali. 

Încheierea de parteneriate în 

domeniile şcolarizate. 

Septembrie anual 

 

Echipa managerială 

Diriginţii  

CLDPS  

Agenţii 

economici 

Părinţi 

Consuma 

bile 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Monitorizarea frecvenţei 

elevilor atât  la cursurile 

teoretice cât şi la instruire 

practică 

Frecvenţa la nivelul  şcolii la 

sfârşitul anului  şcolar va fi 

de cel puţin 80%,iar 

ponderea  elevilor cu note 

scăzute la purtare sub 4% 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform ofertei 

 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

pentru monitorizarea 

absenteismului 

Agenţi 

economici 

ISJ Tulcea 

 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Monitorizarea pregătirii elevilor  

pentru examenul de absolvire şi  

bacalaureat 

 

Ponderea elevilor participanţi 

la sesiunile examenului de 

bacalaureat, va fi de cel puţin 

50%. Procentul de 

promovabilitate la examenul 

de bacalaureat cel puţin 30%.  

Procentul de promovabi-

litate la examenul de 

certificare a competenţelor 

 Pe tot parcursul 

anului şcolar  

Semestrial şi anual 

Echipa managerială 

responsabili  comisii 

metodice 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

finanţare de 

bază 
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cel puţin 90%.  

Dotarea laboratoarelor 

profesorilor şi personalului 

auxiliar  cu calculatoare şi  

imprimante cu conectare la 

Internet 

Dezvoltarea competenţelor 

de lucru folosind aparatură 

IT 

Utilizarea eficienta a 

bugetului proiectului ROSE 

Pe tot parcursul 

anului şcolar  

 

Informatician 

Administrator  

Echipa managerială 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

buget 

proiect 

Activităţi extraşcolare pentru  

dezvoltarea abilităţilor generale 

 

excursii tematice ;  

participarea la spectacole de 

teatru ;  

minim 1 vizită/domeniu la 

firme de profil;  

vizită la  expoziţii; 

participare la concursuri şi 

olimpiade şcolare 

Semestrial şi anual 

 

Conform 

planificărilor din 

Anexa 2 proiect 

ROSE 

Echipa managerială 

Echipa de proiect 

 

Responsabil comisia 

educativă,psiholog 

şcolar 

ISJ Tulcea 

 

Instituţii de 

cultură 

 

Agenţi 

economici 

 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

buget 

proiect 

Reamenajarea şi redotarea 

cabinetelor de TIC.  Înlocuirea 

calculatoarelor defecte sau 

depăşite ca  performanţe 

cabinete şcolare  funcţionale 

legate în reţea 

Utilizarea eficienta a 

bugetului proiectului ROSE 

Conform 

planificărilor şi 

alocărilor bugetare 

Informatician 

Administrator  

Echipa managerială 

 

 Consuma 

bile 

Componen te 

IT 

finanţare de 

bază 

buget 

proiect 

Participarea elevilor la 

concursuri  şcolare faza locală, 

judeţeană şinaţională  

 

Clasarea pe primul loc la cel 

puţin 2 calificări şi premii la 

faza naţională a 

concursurilor şcolare 

Conform 

planificărilor şi 

alocărilor bugetare 

Responsabil comisia 

metodică tehnologii 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

educativă 

ISJ Tulcea 

 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare de 

bază 

Actualizarea anuală a PAS pe 

baza 

Popularizarea periodica in 

scoala a acestor date 

statistice 

Anual noiembrie 

 

Echipa managerială a 

şcolii 

Responsabil CEAC 

ISJ Tulcea  finanţare de 

bază 

 

Obiectiv 2. Extinderea şi diversificarea activităţilor de informare şi consiliere profesională 

 

TINTA: Creşterea numărului cadrelor didactice care utilizează metode moderne de învăţare şi scăderea absenteismului 

Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

CONTEXT 

Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează şi de gradul lor de informare. Pornind de la această 



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

73 
 

premisă au fost stabilite următoarele deziderate: 

•dezvoltarea resurselor umane existente în unitate; 

•implementarea ideilor moderne în orele de curs; 

•utilizarea la un nivel ridicat a potenţialului uman existent 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

De 

finanta 

re 

Identificarea nevoilor de 

formare profesională a cadrelor 

didactice 

 

inscrierea fiecărui profesor la 

cel puţin un curs de 

perfecţionare 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform ofertei 

 

Responsabil comisia 

de formare continuă 

Echipa managerială    

CCD Tulcea consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Organizarea activităţilor 

metodice şi ştiinţifice din şcoală  

Participarea tuturor 

profesorilor la 

activităţile  metodice 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Responsabili comisii 

metodice  

Cadre didactice 

ISJ Tulcea consumabile finanţare 

de bază 

Promovarea şi stimularea 

creativităţii, a inovaţiei şi a 

liberei iniţiative în procesul de 

predare-învăţare 

Atingerea exigenţelor cerute 

de programele disciplinelor 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

 

Echipa managerială 

Responsabili comisii 

metodice  

ISJ Tulcea 

 

CCD Tulcea 

consumabile 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Formarea unor abilităţi necesare 

managementului de proiect 

pentru accesarea şi participarea 

la proiecte educaţionale  

Dezvoltarea competenţelor 

specifice activităţii de proiect  

Atragerea elevilor la 

activităţi extracurriculare  

prin diverse proiecte 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

 

Echipa managerială 

responsabili  comisii 

metodice 

 

ISJ Tulcea 

 

CCD Tulcea 

consumabile 

 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Eficientizarea metodelor de 

monitorizareşi consiliere a 

profesorilor debutanti 

Creşterea calităţii actului 

didactic 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

 

Echipa managerială 

Observatori CEAC 

ISJ Tulcea consumabile 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Participarea personalului 

didactic, în special profesori  

-ingineri şi respectiv maiştri  

instructori la cursuri de formare 

în vederea dezvoltării 

Raporte de analiză 

Rezultate şcolare mai bune 

cu cel puţin 30% 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform ofertei 

 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

metodică discipline 

tehnice 

 

Agenţi 

economici 

ISJ Tulcea 

 

CCD Tulcea 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

74 
 

abilităţilor de utilizare a tehnicii 

de calcul, a noilor echipamente 

existente 

Organizarea şi monitorizarea 

activităţilor metodice şi 

psihopedagogice la nivelul 

comisiilor pe discipline 

Creşterea prestigiului şcolii  Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Semestrial şi anual 

Echipa managerială 

responsabili  comisii 

metodice 

ISJ Tulcea consumabile finanţare 

de bază 

Promovarea programelor de 

formarenecesare pregătirii 

cadrelor didactice invederea 

valorificării reţelelor de 

calculatoare şi a softurilor 

educaţionale din liceu 

Dezvoltarea competenţelor 

de lucru folosind paltforme 

educaţionale mai atractive 

pentru elevi 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform ofertei 

 

Responsabil comisia 

de formare continuă 

Echipa managerială 

 

ISJ Tulcea consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Analiza în structurile de 

conducere şi CEAC a 

rezultatelor şcolare folosind şi 

observările la lecţii, precum şi 

pentru dobândirea cunoştinţelor 

necesare predării noilor 

tehnologii 

Pregătirea elevilor conform 

cerinţelor de pe piaţa muncii 

la standarde europene 

Semestrial şi anual Echipa managerială 

CEAC 

 

ISJ Tulcea consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

finanţare 

de bază 

Includerea elevilor cls a XII-a 

intr-un program anual de 

consiliere –orientare ,de grup si 

individuala 

Implementarea 

activitailor din 

proiectul ROSE 

 

 

Semestrial Consilier psihologic  

Diriginţii claselor 

terminale 

Elevii   finanţare 

de bază 

Implicarea partenerilor sociali 

în acţiuni de orientare şi 

consiliere pentru carieră 

Furnizarea datelor legate de 

cerere sitendinţele 

înregistrate pe piaţa forţei de 

muncă 

Semestrial Echipa managerială 

Consilierul şcolar 

Comisia diriginţilor 

Agenţi 

economici 

AJOFM 

 finanţare 

de bază 

Participarea la târgul locurilor 

de muncă 

Informaţii de calitate 

accesibile elevilor privind 

oportunităţile de carieră, 

oferta şi alternativele în 

Aprilie 2020 Echipa managerială 

Consililul de 

administraţie 

AJOFM 

Agenti 

economic 

 Venituri 

proprii 
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cadrul sistemului de ÎPT 

Evaluarea anuală a opţiunilor 

elevilor absolvenţi ai claselor 

aVIII-a si popula-rizarea ofertei 

educaţionale prin acţiuni de 

genul “Porţi deschise”,  

Creşterea numărului de 

opţiuni pentru Liceul 

Tehnologic Măcin 

Mai 2020 Echipa managerială Gimnazii 

ISJ Tulcea 

 finanţare 

de bază 

 

Obiectiv 3 Susţinerea cetăţeniei active,egalităţii de şanse şi coeziunii socialeDezvoltarea spiritului antreprenorial 

TINTA: Cadrele didactice şi elevii se implică în activităţi de promovare  a cetăţeniei active,egalităţii de şanse şi coeziunii sociale,dezvoltarea 

spiritului antreprenorial 

CONTEXT 

Elevii nu cunosc  tradiţiile comunităţii în care trăiesc,drepturile şi responsabilităţile cetăţeanului european. 

Conştienţa apartenenţei la un spaţiu cultural şi valorile morale,civice,sociale,etc sunt slab percepute de elevi,lucru care îi determină să se integreze greu într-o 

echipă. 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Identificarea proiectelor 

educaţionale cu teme de mediu 

şi continuarea celor aflate în 

derulare 

Copacul meu pădurea noastră 

număr de elevi şi cadre 

didactice participante 

Număr de proiecte accesate 

Pe tot parcursul 

anului şcolar  

Consilier şcolar 

Diriginţi  

 

Ocolul Silvic 

Măcin 

CJRAE 

 

Consumabi-

le 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Atragerea de parteneri în 

proiectele derulate de liceu 

Cel puţin 10 parteneri 

 

Semestrul I  Responsabili comisia 

pentru parteneriate 

Cadre didactice 

Agenţi 

economici 

Consumabi-

le 

Extrabu-

getar 

Monitorizarea prezenţei la 

cursuri  al elevilor 

 

Scăderea numărului de 

absenţe nemotivate 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

 

Diriginţii  

Responsabil comisia 

de  monito rizare a 

absenţelor  

ISJ Tulcea 

 

 

 

Consumabi-

le 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Parteneriat încheiat cu 

organisme abilitate în 

combaterea delicvenţei juvenile 

Rezolvarea cazurilor care 

necesită  intervenţia şi a 

Poliţiei de Proximitate 

 

Octombrie 2019 

 

Consilier şcolar 

Diriginţi  

 

ISJ Tulcea 

 

CJRAE 

Consumabi-

le 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 
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Parteneriat cu părinţii elevilor Încheierea de parteneriate 

pentru educaţie (în formă 

scrisă) cu părinţii elevilor 

 

Septembrie 2019 

 

Echipa managerială 

Diriginţi  

 

Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Consumabi-

le 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Consiliere specială pentru elevii 

care prezintă riscul abandonului 

şcolar 

Rezolvarea cazurilor care 

necesită asemenea intervenţii 

Suport informaţional relevant 

pentru profesorul consilier şi 

diriginţi în 

acordarea de consultanţă şi 

asistenţă pentru orientare 

Pe tot parcursul 

anului şcolar  

 

Consilier şcolar 

Diriginţi  

 

CJRAE 

 ISJ Tulcea 

 

Consumabi-

le ,telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Intensificarea activităţii 

cabinetului de asistenţă 

psihopedagogică şcolară prin 

participarea diriginţilor la 

serviciile de orientare si 

consiliere profesională 

Îmbunătăţirea activităţii 

de consiliere 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Analiză semestrial 

şi anual 

Consilier şcolar 

CJRAE 

CJRAE Consumabi-

le 

Finanţare de 

bază 

Formarea diriginţilor pentru a 

asigura servicii de orientare 

şcolară şi de consiliere pentru 

elevi prin activităţi organizate 

de CCD, ISJ Tulcea 

imbunatatirea activitatii  

îmbunătăţirea comunicării 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform ofertei 

 

Consilier şcolar 

Diriginţi  

CJRAE  

ISJ Tulcea 

 

CCD Tulcea 

Consumabi-

le 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Verificarea periodică a formării 

competenţelor antreprenoriale 

prin aplicarea SPP; 

Atingerea competentelor 

impuse in SPP de elevi in 

proporţie de 100% 

 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Analiză semestrial 

şi anual 

 

Echipa managerială 

Responsabilii de 

comisii metodice 

CEAC 

ISJ Tulcea Consumabi-

le 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Cuprinderea tuturor elevilor  

intr-o formă de educaţie 

extracurriculară cu teme de 

voluntariat,educaţie civică; 

90 % din elevi sa participe la 

o formă de educaţie 

extracurriculară 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Analiză semestrial 

Consilier şcolar 

Diriginţi  

CEAC 

 

ISJ Tulcea Consumabi-

le 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 
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şi anual 

Educarea elevilor in spiritul 

cunoaşterii/ conservării 

specificului romanesc  şi local 

in contextul integrării 

europene 

Cunoaşterea traditiilor 

Implicarea în viaţa 

comunităţii 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Analiză semestrial 

şi anual 

Coordonator educativ 

Diriginţi  

Cadre didactice 

ISJ Tulcea Consumabi-

le 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Atragerea copiilor şi tinerilor in 

acţiuni cu caracter sportiv; 

formarea de mentalităţi 

favorabile privind: sportul şi 

sănătatea, sportul şi educaţia, 

sportul şi democraţia. 

Participarea a 150 elevi 

 

Formarea convingerilor de 

echitate si democraţie 

Implementarea activitatilor 

din proiectul ROSE 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

conform graficelor 

Analiză semestrial 

şi anual 

Coordonator educativ 

consilier şcolar 

Diriginţi  

Cadre didactice 

ISJ Tulcea Consumabi-

le 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

buget 

proiect 

 

PRIORITAEA III Sporirea accesului tuturor copiilor la o aducaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar. 

ŢINTE - INDICATORI DE IMPACT: 

Obiectiv 1 Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar 

Obiectiv 2.Realizarea claselor de învăţământ forma seral,pentru cei care depăşesc vârsta şcolară 

Obiectiv 3.Oferta educaţională în concordanţă cu piaţa muncii 

Obiectiv 4.Diferenţierea metodelor de învăţare pentru aplicarea ÎCE 

PRIORITAEA III Sporirea accesului tuturor copiilor la o aducaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar. 

OBIECTIV. Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar. 

TINTA: - Elaborarea unor studii reale privind grupele de risc din punct de vedere al abandonului şcolar; 

- Elaborarea unor strategii concrete de acţiune pe termen scurt şi mediu in scopul reducerii abandonului şcolar; 

- Creşterea gradului de retenţie, îndeosebi la primele clase, cu cel putin 30% 

Asigurarea funcţionării cabinetului de consiliere psihopedagogică prin susţinerea acestuia (acces nelimitat la internet, comunicare liberă)Accesul 

fiecărui elev la consiliere 

 Cadrele didactice şi elevii; incluziunea prin asigurarea şanselor  egale 

CONTEXT 

Şcoala răspunde nu doar nevoilor informaţionale ale elevului, ci şi celor psihopedagogice şi sociale. Unul dintre scopurile educaţiei este pregătirea elevului 

pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, 

indică faptul că ar trebui să se facă mai  mult în această direcţie. Profesorul diriginte, în general, nu este abilitat pentru consilierea educaţională şi orientarea 
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elevului şi nu are competenţe în consilierea de criză. Aceste activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce ţin de competenţa consilierului şcolar. Părinţii 

elevilor nu conştientizează rolul care le revine în asigurarea unui 

proces educaţional şcolar corespunzător; 

- Resurse materiale şi financiare limitate de care dispun unii elevi (numărul mic de elevi care beneficiază de programul ,,Bani de liceu”).Toate acestea 

trebuie realizate într-un cadru adecvat 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Alcătuirea programului pentru 

cabinetul de consiliere 

psihologică 

Accesul elevilor la consiliere 

Un număr crescut de 

participanţi la orele de 

consultaţii 

Implementarea activitatilor din 

proiectul ROSE 

Anual până la 15 

octombrie 

CEAC 

Echipa managerială 

Responsabili comisii 

metodice 

CJRAE  

ISJ Tulcea 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Elaborarea unor suporturi 

informaţionale  necesare 

diriginţilor în activitatea de  

consiliere şi orientare  

Realizarea unui  

material auxiliar/ an  

pentru activitatea diriginţilor.  

 

Anual până la 15 

octombrie 

Consilierul şcolar  

Diriginţii 

CJRAE consumabile Finanţare 

de bază 

Participarea diriginţilor la 

cursuri de formare 

Dezvoltarea abilităţilor de 

consiliere  şi orientare 

vocaţională a diriginţilor 

Anual până la 15 

octombrie 

Consilierul şcolar  

Diriginţii 

CJRAE 

CCD 

consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Alcătuirea comisiie de urmărire 

a absenteismului şi notării 

ritmice 

 

Depistarea elevilor cu risc de 

abandon şi a cauzelor 

absenteismului 

Realizarea planurilor de 

intervenţie 

Implementarea activitatilor din 

proiectul ROSE 

pe parcursul 

anului şcolar 

CEAC 

 

cadre 

didactice 

consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Buget 

proiect 

Elaborarea la nivelul tuturor 

catedrelor a activităţilor de 

învăţare  adaptate 

 

Includerea cu succes a elevilor 

cu CES  în procesul instructiv 

educativ documentele  de lucru 

răspund nevoilor particulare ale 

Anual până la 15 

octombrie 

Echipa managerială 

Responsabili comisii 

metodice 

ISJ Tulcea 

cadre 

didactice 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 
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colectivelor de elevi, portofolii 

care includ strategii şi metode 

ICE  

Elaborarea la nivelul comisiei 

diriginţilor a activităţilor de 

consiliere 

 

Sprijinirea elevilor în luarea 

deciziei privind cariera, 

corelând aspiraţiile personale cu 

nevoile pieţei muncii 

Anual până la 15 

octombrie 

Consilierul şcolar  

Diriginţii 

Elevii  

părinţii 

 Finanţare 

de bază 

Utilizarea învăţării centrată pe 

elev 

Sprijinirea elevilor prin 

activitati suplimentare/ 

remediale 

Conform 

planificare 

ROSE 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

metodică discipline 

tehnice 

agenţi 

economici 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Organizarea de interasistenţe la 

lecţii,a observărilor,a lecţiilor 

deschise demonstrative 

Valorificarea ,transferul  

bunelor practici 

Lărgirea sferei de informaţii şi 

creşterea calităţii actului de 

consiliere  

pe parcursul 

anului şcolar 

conform grafice 

CEAC 

 

Instituţii din 

Măcin şi 

Tulcea 

consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Organizarea la nivel de şcoală şi 

la fiecare catedră de  activităţi 

specifice pentru stimularea 

capacităţilor native ale elevilor 

Activitate diversă pentru 

atingerea obiectivelor din 

planurile strategice 

-referate şi comunicări 

-vizite de studiu 

-proiecte, portofolii 

-dezvoltarea abilităţilor de lucru 

în echipă 

-organizarea de festivităţi 

pe parcursul 

anului şcolar 

conform grafice 

Echipa managerială 

Responsabili comisii 

metodice 

 

Coordonator educativ 

cadre 

didactice 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

 

OBIECTIV 2: Realizarea claselor de învăţământ seral,pentru tinerii care depăşesc vârsta şcolarităţii 

TINTA: Creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor  incluziunea prin asigurarea sanselor  egale 

CONTEXT 

 Instituţiile reprezentate în CLDPS îşi asumă rolul de informare a şcolilor  pentru actualizarea anchetelor în întreprinderi(parte a studiului de piaţa 

muncii)Există un număr consistent de tineri care doresc să îşi conmpleteze studiile pentru nivelul 4 de calificare. 
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OBIECTIV 3 : Oferta educaţională în concordanţă cu piaţa muncii 

 

Ţinta: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi calificări 

 

Context: Piaţa muncii locală şi judeţeană nu suportă dezvoltări imprevizibile pe termen scurt,ca urmare cererea de locuri d emuncă poate fi previzionată 

ISJ îşi asumă recomandările PRAI, PLAI şi CLDPS şi pune în aplicare măsurile necesare adaptării ofertei de şcolarizare prin IPT 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finanta re 

Există în şcoală premize pentru transferul de bune practici.Acastă experienţă poate şi trebuie utilizată 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Stabilirea unei strategii de 

dezvoltare a şcolii pe 

componenta de învăţământ seral 

Identificarea oportunităţilor 

de dzvoltare a  învăţămân 

tului seral 

 

Anual până la 15 

noiembrie  

Echipa managerială 

CEAC 

 

ISJ Tulcea 

CLDPS 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Actualizarea anuală a bazei de 

date cu indicatorii privind 

economia locala 

Imagine clară asupra 

indicatorilor dezvoltare pe 

domenii de activitate 

Corelare cu PLAI  

Baza de date -1 nov 

anual 

Responsabil comisia 

discipline tehnice 

ISJ Tulcea 

AJOFM 

consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Actualizarea anuală a bazei de 

date cu indicatorii privind piaţa 

muncii din surse statistice 

naţionale în întreprinderi pentru 

identifi-carea cererii pieţei 

muncii 

Imagine clară asupra 

nevoilor de pe piaţa muncii 

Locală şi pe judeţ 

Baza de date -1 nov  

anual 

 

Responsabil comisia 

discipline tehnice 

ISJ Tulcea 

AJOFM 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 

Includerea în planul de 

şcolarizare a claselor de  

învăţământ seral pentru 

domeniile în care şcoala este 

acreditată 

Realizarea planului de 

şcolarizare 

Anual până la 15 

noiembrie  

Echipa managerială 

 

ISJ Tulcea 

Agenţi 

economici 

telefon 

fax;internet 

Finanţare 

de bază 
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Restructurarea 

Ofertei  şcolare in 

funcţie de 

programele de 

dezvoltare locală 

şi regională 

Studiul pietii forţei de munca si 

informarea elevilor 

Analiza de nevoi educaţionale 

ale elevilor şi a intereselor lor 

Corelarea demersurilor 

colectivului didactic al şcolii cu 

cele ale ISJ, cu politica M.E.N 

30 noiembrie 

2019 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

metodică discipline 

tehnice 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile, telefon 

fax;inter net 

Finanţare de 

bază 

Adecvarea 

sistemului 

educaţional la 

nevoile pieţei forţei muncă 

Corelarea planului de 

şcolarizare cu priorităţile şi 

tendinţele de dezvoltare 

economică zonală 

Anual iunie 

analize 

periodice 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

pentru parteneriate 

 

agenţi 

economici 

Consuma 

bile, telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Diversificarea formelor de 

pregătire in raport cu nevoile 

existente de formare 

Îmbunătăţirea  parteneriatelor 

Integrarea elevilor la locul de 

muncă 

Recunoaşterea  utilităţii şcolii la 

nivelul comunităţii 

Parteneriate in scopul accesarii 

invatamantului de tip dual 

Anual: luna 

septembrie 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

metodică discipline 

tehnice 

 

agenţi 

economici 

Consumabil

e, telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

 Diversificarea calificărilor 

profesionale pentru formarea 

adulţilor 

Fundamentarea ştiinţifică a 

planului de şcolarizare in 

vederea asigurării integrării 

absolvenţilor pe piaţa muncii şi 

reducerii şomajului in randul 

tinerilor 

Fundamentarea planului de 

şcolarizare pentru continuarea 

studiilor dupa finalizarea 

invăţămantului obligatoriu (ciclul 

superior al liceului) 

analiză 

semestrială şi 

anuală 

Echipa managerială 

 

părinţii  Consuma-

bile 

Finanţare de 

bază 
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OBIECTIV 4 : Diferenţierea metodelor de învăţare pentru aplicarea ÎCE 

 

TINTA:Înţelegerea temeinică a conceptului de învăţare centrată pe elev şi de a elabora strategii de implementare a acestui concept.  

Cunoaşterea  planurilor de învăţământ, a standardelor de pregătire, a curriculelor.  

Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi a metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii  

 

CONTEXT 

In prezent există o serie de tehnologii  prin  care bunele practici se pot propaga; 

Aplicarea noilor strategii didactice şi pedagogice în cadrul unui învăţământ centrat pe elev, pe formare capacităţilor cognitive şi acţionate 

Creşterea rolului CCD şi a stagiilor de formare europene în formarea continuă în concordanţă cu nevoile profesionale ale profesorilor,elevilor,instituţiei 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Evaluarea stilurilor de învăţare 

ale  elevilor 

 

Identificarea oportunităţilor 

de dzvoltare a  învăţământ 

ului seral 

 

1octombrie  anual 

 

Echipa 

managerială 

CEAC 

Consilier şcolar 

ISJ Tulcea 

 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Evaluarea iniţială ,progresivă şi 

sumativă a elevilor 

 

Imagine clară asupra 

indicatorilor dezvoltare pe 

domenii de activitate 

1octombrie  anual Responsabili 

comisii metodice 

Cadre didactice 

ISJ Tulcea 

 

Consuma 

bile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Prezentarea informaţiilor 

privind planurile cadru de 

învăţământ, curricule  

şi programe zilnic / săptămânal 

elevilor şi părinţilor 

 

Asigurarea permanentă a 

unei comunicări eficiente 

intre profesori, elevi şi 

părinţi,urmărindu-se constant 

progresul 

şcolar, diagnosticarea 

invăţării,motivarea 

profesorilor şi elevilor 

1octombrie  anual Diriginţi  

Echipa 

managerială 

 

ISJ Tulcea 

 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 
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pentru desfăşurarea unui 

proces de calitate 

Prezentarea elevilor şi părinţilor 

a nomenclatoarelor calificării 

profesionale şi a unităţilor de 

competenţe ce urmează  

să le dobândească 

Participarea activă şi 

responsabilă la  

procesul de instruire practică 

Cunoaşterea finalităţilor 

procesului de învăţare 

1octombrie  anual Diriginţi  

Echipa 

managerială 

 

 

ISJ Tulcea 

Agenţi 

economici 

Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Proiectarea unui sistem 

modern de evaluare a 

cunoştinţelor şi competen ţelor 

in vederea creşterii obiectivităţii 

evaluării 

Aplicarea standardelor 

naţionale 

de evaluare 

 

1octombrie anual 

 

Permanent 

Responsabili de 

catedră 

Cadre didactice 

 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Verificarea periodică a 

formăriicompetenţelor de bază 

(abilităţi de comunicare, scriere, 

calcul matematic etc.) prin 

aplicarea 

Standardelor Naţionale de 

Evaluare 

Evaluarea progresului şcolar 

şi întocmirea planurilor 

remediale 

1octombrie anual Responsabili de 

catedră 

Cadre didactice 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Modernizarea practicilor 

didactice şi centrarea 

activităţilor pe elev şi pe 

realizarea progresului 

performanţelor 

Diversificarea şi adecvarea 

metodelor şi tehnicilor de 

evaluare, in mod special a 

acelora care incurajează 

creativitatea, participarea 

activă,lucrul in echipă, 

capacitatea de 

răspuns la solicitări reale, la 

situaţii concrete 

1octombrie anual Responsabili de 

catedră 

Cadre didactice 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 
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PRIORITAEA IV Ameliorarea şi modernizarea infrastructurii şi generalizarea accesului la informaţie electronică 

Obiectiv 1 Utilizarea la maxim a resurselor 

Obiectiv 2.Îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale 

PRIORITAEA IV Ameliorarea şi modernizarea infrastructurii şi generalizarea accesului la informaţie electronică 

OBIECTIV 1: Utilizarea la maxim a resurselor 

 

TINTA: Cresterea valorii resurselor pentru finantarea procesului didactic   Bază materială adaptată la curriculum 

CONTEXT 

• elevii şi profesorii au acces nelimitat la Internet 

•activitatea sălilor de curs şi a atelierelor şcoliii trebuie eficientizată şi rentabilizată 

•mobilierul şcolar este deteriorat în proporție de 40% 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Realizarea si afisarea graficelor 

de funcţionare pentru toate 

sălile  

Asigurarea condiţiilor 

normale de functionare 

Creşterea valorii resurselor 

pentru finantarea procesului 

didactic 

septembrie 

fiecare an 

şcolar 

 

Director 

Comisia pentru 

elaborarea orarului 

 

DSP 

- Primaria 

Timpul liber al 

personalului de 

conducere 

Finanţare 

de bază 

Monitorizarea utilizării 

echipamentelor din dotare de 

instruire prin programul 

PHARE , conform standardelor  

de pregătire profesională 

Atractivitatea lecţiilor şi 

progresul şcolar cresc  

permanent 

 

Director 

administrator, 

contabil şef 

 

 

ISJ Tulcea 

 

Consumabile,te

lefon fax 

 

 

Finanţare 

de bază 

Menţinerea legăturii permanente 

cu Primăria, Consiliul Local 

privitor la starea infrastructurii, 

asigurarea utilităţilor, priorităţi 

de reabilitare a infrastructurii şi 

de dotare 

Instrumente şi rapoarte de 

monitorizare 

Mobilier care să respecte 

condiţiile ergonomice, astfel 

ca la sfârşitul perioadei în 

proporţie de 100 %  

mobilierul din dotare să 

respecte aceste condiţii 

permanent Director 

administrator, 

contabil şef 

 

- Primaria 

Măcin 

Consumabile,te

lefon fax 

 

Finanţare 

de bază 
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Inlocuirea echipamentelor IT 

uzate  

Utilizarea fondurilor din 

proiectul ROSE  

Imbunatatirea activitatii 

didactice 

conform 

termenelor 

de alocare a 

fondurilor 

Director 

administrator, 

contabil şef 

MEN  Buget 

proiect  

Raportarea situaţiilor solicitate 

de ISJ Tulcea privind pregătirea 

spaţiilor de invăţământ pentru 

începerea anului şcolar, livrarea 

manualelor şcolare 

Până în 2020, toate 

domeniile de pregătire din 

şcoală, beneficiază cel puţin 

de dotarea prevăzută în 

standardele de dotare minimă 

obligatorie .  

Anual sunt cuprinse în planul 

de dezvoltare prin fonduri de 

la bugetul local sau programe 

de dotare 10-20% din 

necesarul de resurse 

materiale  

conform 

termenelor 

solicitărilor 

Director 

administrator, 

contabil şef 

 

- Primaria 

Măcin 

Consumabile,te

lefon fax 

 

Finanţare 

de bază 

 

OBIECTIV 2: Îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale  

TINTA: Cresterea valorii resurselor pentru finantarea procesului didactic 

Reabilitarea şi modernizarea sălilor de curs, laboratoarelor, atelierelor şi utilităţilor. 

Doterea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire 

CONTEXT 

Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază materială; 

•Modernizarea bazei materiale existente valorificând şi oportunităţile oferite de participarea la proiecte; 

•Asigurarea pentru fiecare catedră a cel puţin 1 videoproiector cu performantele corespunzătoare şi o imprimantă; 

•Dotarea cu cel putin 5  softuri educationale,astfel ca toate disciplinele sa dispuna de softuri specifice; 

•Continuarea dotarii cabinetelor de informatica cu calculatoare performante; 

•Realizarea inlocuirii in proportie de 20% a mobilierului deteriorat; 

•Dotarea bibliotecii cu cel putin 100 de titluri noi 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 
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Inventarul necesarului de lucrări 

de reabilitare a infrastructurii, 

stabilirea priorităţilor la nivel de 

şcoală. 

Evaluarea necesarului de dotare 

cu echipamente si adoptarea 

unui plan de acţiune corelat cu 

strategia ofertei pe termen lung 

asigurarea condiţiilor de 

funcţionare 

-plan de acţiune de evaluare 

a necesarului de dotare cu 

echipamente necesare 

laboratoarelor 

-asigurarea plăţilor 

-obţinerea fondurilo 

Septembrie 

anual 

Director 

Consiliu de 

administraţie 

Primaria 

Măcin 

 Finanţare de 

bază 

Realizarea studiilor de 

necesitate pentru  

dezvoltarea resurselor materiale 

 

Reabilitarea acoperişului 

şcolii 

Terminarea construcţiei 

spaţiului  bibliotecii şcolare 

Realizarea unei magazii 

funcţionale 

Până în 2015,  şcoala 

corespunde normelor de 

siguranţă şi igienă 

septembrie 

fiecare an 

scolar 

 

Director 

administrator, 

contabil şef 

 

DSP 

- Primaria 

Timpul liber al 

personalului de 

conducere 

Finanţare de 

bază 

Identificarea surselor(implicarea  

membrilor comisiei în progra-

mul de depistare de fonduri 

derulat la nivelul şcolii) 

Cadrele didactice şi părinţii 

se implică în atragerea de 

fonduri 

 

conform 

termenelor 

solicitărilor 

 

Director 

bibliotecar 

 

 

ISJ Tulcea 

 

Consumabile,te

lefon fax 

 

 

Finanţare de 

bază 

Realizarea demersurilor 

necesare la primărie pentru 

finalizarea la timp a lucrărilor 

de reparaţii şi igienizare în 

vederea deschiderii anului 

şcolar şi obţinerea avizului 

sanitar de funcţionare 

Asigurarea conditiilor 

normale 

de functionare 

 

septembrie 

fiecare an 

scolar 

 

Director 

administrator, 

contabil şef 

 

Primaria Consumabile,te

lefon fax 

 

 

Finanţare de 

bază 

Înlocuirea mobilierului 

şcolar deteriorat 

 

Asigurarea conditiilor 

normale de functionare 

Asigurarea platilor  

permanent Director 

administrator, 

contabil şef 

- Primaria Consumabile,te

lefon fax 

 

Finanţare de 

bază 

Dotarea cu echipamente de Până în 2021, toate Ani şcolari Director - Primaria Consumabile,te Finanţare de 
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instruire, conform standardelor  

de pregătire profesională a 

domeniului textile pielărie,care 

nu a beneficiat de dotare prin 

programul PHARE şi utilizarea 

pentru celelalte domenii a 

echipamentelor existente 

domeniile de pregătire din 

şcoală, beneficiază cel puţin 

de dotarea prevăzută în 

standardele de dotare minimă 

obligatorie .  

Cresterea valorii resurselor 

pentru finantarea procesului 

didactic 

2019-2021 administrator, 

contabil şef 

 

lefon fax 

 

bază 

Dotarea bibliotecii cu titluri noi cel putin 100 de titluri noi Iunie 2020 Director 

bibliotecar 

- Primaria Consumabile,te

lefon fax 

Finanţare de 

bază 

Realizarea unei săli de 

gimnastică 

obţinerea fondurilor Iunie 2020 Echipa 

managerială 

Cons de 

administratie 

Primaria  Resurse externe 

 

 

PRIORITAEA V Dezvoltarea perteneriatelor şi relaţiilor comunitare 

Obiectiv 1 Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi artă,cu instituţiile descentralizate şi ONG 

Obiectiv 2.Promovarea imaginii publice a Liceului Tehnologic Măcin 

Obiectiv 3.Implicarea părinţilor în activităţile Liceului Tehnologic Măcin 

PRIORITAEA V Dezvoltarea perteneriatelor şi relaţiilor comunitare 

OBIECTIV1 : Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituţiile de cultură şi artă,cu instituţiile descentralizate şi ONG 

TINTA:  Creşterea imaginii şcolii la nivel local şi judeţean 

CONTEXT 

La nivelul oraşului Măcin există structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic, cu agenţi economici, administraţia locală, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Tulcea. Principala problemă o reprezintă rolul minor pe care agentul economic şi-l asumă în existenţa acestor parteneriate, datorită 

beneficiilor relativ scăzute care rezultă în urma încheierii unor contracte de colaborare. Totuşi, reţeaua partenerială a Liceului Tehnologic Măcin  si-a 

consolidat aceste  colaborări  care activează în domeniul tehnic pentru domeniile de pregătire profesională oferite de şcoală. 

Se urmăreşte ca activitatea acestei structuri parteneriale să se diversifice pentru a juca un rol important în creşterea calităţii formării profesionale a elevilor 

şcolii, asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, urmărirea integrării absolvenţilor la agenţii economici angajatori, susţinerea proiectelor de 

dezvoltare a şcolii. 

Ţinând cont de realizările şi de dorinţa de a deveni un centru de formare cu valenţe  europene se impune o diversificare a acţiunilor realizate în parteneriate 
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şi o creştere a gradului de implicare a agenţilor economici parteneri în activitatea de formare profesională a elevilor şcolii. 

Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ prin intervenţiile partenerilor 

Gradul de acoperire a stagiilor de practică pentru elevi este insuficient prin intermediul angajatorilor implicaţi ca parteneri ai şcolii mai ales in contextul 

economic actual 

Părinţii elevilor nu conştientizează rolul care le revine în asigurarea unui proces educaţional şcolar corespunzător. 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finantare 

Realizarea unei baze de date  

privind  cu partenerii şcolii 

 

Baza de date a şcolii 

Imaginea reala a situaţiei 

locale privind parteneriatele 

septembrie 

anual 

Echipa managerială 

Consilierul şcolar  

informatician 

consiliul local 

Măcin  

 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Selecţia şi reactualizarea   

parteneriatului  cu agenţii 

economici de profil  din zona 

Măcin 

Parteneriate,acorduri şi 

protocoale de instruire 

practică 

 

septembrie 

anual 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

metodică discipline 

tehnice 

agenţi 

economici 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Dezvoltarea  parteneriatului  cu 

şcolile generale din zona Măcin 

Proiecte educaţionale 

Activităţi comune de 

oreientare şcolară 

septembrie 

anual 

Consilierul şcolar  

Cadre didactice 

şcoli 

gimnaziale 

din zonă 

consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Atragerea de parteneriate noi 

din domenii diverse 

Parteneriate viabile septembrie 

anual 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

metodică discipline 

tehnice 

 consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Realizarea de activităţi de tipul 

Porţi deschise,etc pentru a face 

cunoscute calificările oferite  şi 

resursele şcolii în rîndul elevilor 

de gimnaziu 

activităţi specifice în 

parteneriat 

septembrie 

anual 

Echipa managerială 

Responsabil 

programe educative 

şcoli 

gimnaziale 

din zonă 

consiliul local 

Măcin 

părinţi 

consumabile 

 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

Monitorizarea parteneriatului 

social la nivelul şcolii şi 

adoptarea de măsuri de 

Harta parteneriatului 

Eficientizarea participarii 

partenerilor sociali in CA şi 

Pe parcursul 

anului şcolar 

 

Echipa managerială Agenti 

economici 

consiliul local 

consumabile 

 

telefon 

Finanţare de 

bază 
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ameliorare(harta anuală a 

parteneriatului) 

colaborarea cu aceştia în 

acţiunile specifice organizate 

în şcoală; Implicarea 

partenerilor sociali în 

îmbunătăţirea condiţiilor şi a 

activităţilor practice 

organizate în atelierul şcolii 

în conformitate cu 

Standardele de pregătire 

profesională şi cerinţele 

învăţării centrate pe elev. 

Măcin 

părinţi 

fax;internet 

Derularea proiectelor şi analiza 

concluziilor 

Elevii şi cadrele didactice 

conştientizează cerinţele 

pieţei muncii din UE 

Pe parcursul 

anului şcolar 

 

Echipa managerială 

responsabili  comisii 

metodice 

ISJ Tulcea consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

 

OBIECTIV 2: Promovarea imaginii publice a Liceului Tehnologic Măcin 

TINTA: Conștientizarea elevilor și părinților acestora de importanța învățământului profesional și tehnic  

Realizarea anual a planului de şcolarizare propus,pentru calificările oferite 

CONTEXT 

 Desi Liceul Tehnologic Macin are multe componente ale activitatii cu rezultate bune acestea nu sunt sufficient cunoscute la nivel local.Componenta de 

marketing educational nu este sufficient dezvoltata   

Atragerea unui număr mare de elevi către învățământului profesional și tehnic; 

•Creșterea prestigiului școlii; 

•Consolidarea legăturii cu agenții economici; 

•Parteneriat cu Parcul Naţional Munţii Măcinului 

•Cererea agenților economici de personal calificat 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finan tare 

Promovarea ofertei școlii Campanii de prezentare a ofertei 

școlare a  

Liceului Tehnologic Măcin 

atât în școlile din oraș,  

mai  anual 

 

Echipa 

managerială 

Responsabil 

comisia metodică 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

 

telefon 

Finanţare de 

bază 



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

90 
 

cât și în școlile din mediul rural, 

din raza  oraşului 

discipline tehnice fax;intern et 

Campanii O MESERIE O 

ŞANSĂ ÎN PLUS 

Conștientizarea absolvenților 

claselor a VIII-a, de beneficiile 

învățământului profesional și 

tehnic, care certifică nivelul 3, 

respectiv 4 de competențe 

profesionale, recunoscute în 

spaţiul european 

februarie anual 

 

Echipa 

managerială 

Diriginţii 

informatician 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

Finanţare de 

bază 

Organizarea “Săptămânii porților 

deschise” în care să se prezinte 

absolvenților claselor a VIII-a,  

 resursele materiale  

(cabinete, laboratoare, ateliere) și  

condițiile pe care le oferă școala 

Creșterea atractivității  

învățământului  

profesional și tehnic 

 

Octombrie 

februarie  

Echipa 

managerială 

Responsabil 

comisia CEAC 

Responsabil 

comisia metodică 

discipline tehnice 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

 

telefon 

fax;inter net 

Finanţare de 

bază 

Participarea la TÂRGUL 

MESERIILOR 

Formarea de echipe mixte elevi-

profesori care să asigure 

realizarea planului de şcolarizare 

propus 

februarie anual Echipa 

managerială 

Responsabil 

comisia CEAC 

 

ISJ Tulcea Consuma 

bile 

Finanţare de 

bază 

 

OBIECTIV 3: Implicarea părinţilor în activităţile Liceului Tehnologic Măcin 

TINTA: 70% dintre părinţi cunosc bine şi se implică în activitatea şcolii 

CONTEXT 

Părinţii elevilor sunt ocupaţi şi prezintă reticenţă în comunicarea cu şcoala 

Prin consilierul şcolar se pot asigura servicii de orientare şcolară şi consiliere a părinţilor 

Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 

(masurabile) 

 

Data pana 

la care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost 

 

Sursa 

de 

finanta re 

Constituirea Comitetului de 

părinţi pe clase şi la nivelul 

şcolii 

Selectarea părinţilor care pot 

sprijini şcoala  

 

Septembrie 

anual 

 

CEAC 

Dirigintii  

informatician 

părinţi consumabile 

telefon 

fax;inter net 

Finanţare de 

bază 
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Realizarea graficului de 

activităţi comune cu părinţii 

elevilor 

Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente intre 

profesori, elevi şi 

părinţi,urmărindu-se constant 

progresul şcolar, diagnosti -

carea invăţării,motivarea 

profesorilor şi elevilor 

pentru desfăşurarea unui proces 

educaţional de calitate  

Septembrie 

anual 

 

Echipa managerială 

Responsabil comisia 

diriginţilor 

 

părinţi consumabile 

 

telefon 

fax;inter net 

Finanţare de 

bază 

Monitorizarea participării 

părinţilor la activităţi 

Valorificarea informaţiilor 

conţinute in cadrul activităţilor 

, a comisieidiriginţilor, 

 in vederea creşterii 

calităţii procesului de învăţare 

Semestrial şi  

anual 

Echipa managerială 

Coordonator de 

progame educative 

părinţi consumabile 

telefon 

fax;inter net 

Finanţare de 

bază 

Implicarea părinţilor în 

managementul şi planurile de 

dezvoltare ale şcolii 

Atragerea şi altor resurse prin 

diverse proiecte 

 

Conform 

graficelor de 

activităţi 

Echipa managerială 

Coordonator de 

progame educative 

părinţi consumabile 

telefon 

fax;internet 

Finanţare de 

bază 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN - PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

2019-2024 

 

92 
 

Schema organizatorică 
 

 
 

 

 

 

  

 

Consiliul de Administrație 

Rezultate școlare la sfârșitul 
anului 

CEAC Parteneri 

Elevi 

Consiliul Elevilor 

Consiliul Reprezentativ 

al părinților 

Părinți 

Responsabili comisii 

Consiliile profesorale ale 

clasei 

Locali 

Naționali 

ARACIP 

MEN 
ISJ Tulcea 

Consiliul Local 

Măcin 

CCD 

Agenți economici 

Instituții culturale 

Parcul Național 

Munții Măcinului 

Direcția pentru 

protecția copilului, 

Poliția Măcin 

Consiliul Profesoral 
Serviciul 

secretariat 

Serviciul 

administrativ 

Serviciul 

contabilitate 

Serviviul 

informatică 

Consilier Educativ 

Psiholog școlar 

Comisii metodice 
a)comisia metodică a profesorilor 
din aria curricularălimbă şi 
comunicare,om şi societate 
b) comisia metodică a 
profesorilor din aria matematică 
şi ştiinţe 
c)comisia metodică a profesorilor 
din aria curriculară tehnologii 
d)comisia pentru perfecţionare şi 
formare continuă 
e)comisia pentru curriculum 
e)comisia diriginţilor 
f)comisia educativă 

 
Comisii de lucru 

a)comisia pentru elaborarea 
orarului 
b)comisia pentru situaţii de 
urgenţă 
c)comisia pentru acordarea 
burselor şi alte facilităţi 
d)comisia pentru soluţionarea 
contestaţiilor 
e)comisia pentru probleme  
de parteneriat 
f)comisia pentru combaterea 
violenţei în şcoală 
g)comisia de montorizare a 
ritmicităţii   notării şi 
absenteismului 
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PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN 
CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC MĂCIN 

            Pregătirea profesională a personalului şcolii este o prioritate şi se realizează prin prin 

C.C.D.Tulcea,centre de perfectionare şi alte forme institutionalizate pentru formarea 

continuă.Perfectionarea şi pregătirea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi de 

conducere se va realiza pe parcursul întregului an şcolar 2019-2020 urmărindu-se mai multe 

obiective: 

 monitorizarea şi formarea şefilor de departamente şi comisii metodice pentru obinerea unei 

evaluări obiective(elaborarea de fişe de evaluare,anexe la fişa de evaluare pentru actiuni 

complementare,elaborarea de fişe ale postului,elaborarea de fişe de asistentă); 

 sprijinirea participării cadrelor didactice şi didactic auxiliar la cursuri cu obiective 

punctuale(formarea competentelor de coordonare:acomisiei de asigurare a calitătii în 

educatie,a comisiei PSI şi ISU ,a departamentului secretariat şi a bibliotecii)  

 stimularea asumării der esponsabilităti şi deplasarea accentului de pe respectarea regulilor 

spre initativă; 

 promovarea spiritului de echipă 

 participarea cadrelor didactice la cursuri specializate pe formarea de competente în vederea 

realizării proiectelor pentru atragerea fondurilor structurale;  

 participarea cadrelor didactice la cursuri specializate pentru utilizarea calculatorului şi 

comunicarii intr-o limbă străină; 

 participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă cu scopul perfectionării din 

punct de vedere psihopedagogic, metodic şi specialitate. Pregătirea profesională a profesorilor 

vizează creşterea randamentului şcolar şi îmbunătătirea calitătii demersului didactic, 

perfectionarea şi modernizarea metodelor de predare/învătare/evaluare. Pregătirea 

profesională acadrelor didactice preconizăm că se va realiza în acest an şcolar,atât 

individual,cât şi organizat.Pregătirea se va realiza printr-o componentă teoretică care 

presupune o activitate permanentă de consultare a unor surse de informare,fie  de specialitate 

sau de metodica predării,cât şi printr-o componentă practică care include activiăti specifice 

care pot consta în organizarea unor experimente, anchete, observatii,lucru în echipă etc.  

    Pregătirea profesională organizată va fi completată prin participarea în cadrul 

activitătilor/proiectelor/ programelor comunitare  

Pregătirea organizată preconizăm să fie realizată la nivelul comisiilor meodice, cercurilor 

pedagogice, cursurilor de perfectionare, examenelor de grad didactic, sesiunilor metodico-ştiintifice, 

colocviilor, simpozioanelor, consfătuirilor etc. Considerăm că are o importantă deosebită activitatea 

de perfectionare profesională,ea fiind atât o obligatie pentru fiecare cadru didactic, cât şi o conditie 

pentru realizarea unor demersuri didactice de calitate, atât în activitatea şcolară, cât şi în cea 

extracurriculară. 
Prioritatea identificată 

la nivelul organizaţiei 

Forma/activitatea de 

dezvoltare profesională 

Categorii de 

personal 

didactic(de 

predare/auxiliar) 

Perioada Participanti 

(numar) 

Existenţa unei resurse 

umane bine pregătită, 

motivată şi 

determinată, capabilă 

să trezească interesul 

pentru învăţare 

- dezbateri în grup 

 - elaborarea şi 

prezentarea de referate cu 

conţinut de specialitate, 

didactic, sau 

psihopedagogic 

- elaborarea, punerea în 

practică şi valorificarea 

unor proiecte realizate 

individual sau în echipă  

Personal didactic 

de 

predare/didactic 

auxiliar 

în cursul 

anului 

 

Minim 10 

Creşterea calităţii şi 

performanţei educaţiei 

la nivelul şcolii 

Personal didactic 

de 

predare/didactic 

auxiliar 

în cursul 

anului 

27 
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Evoluţia în carieră 

prin obţinerea de 

grade didactice 

-sesiune de comunicări 

ştiinţifice  

-activităţi practice cu rol 

demonstrativ sau 

aplicativ  

-participarea la cursuri 

care au ca finalitate 

dobândirea de 

competenţe în toate 

domeniile de activitate  

-participarea la cursuri 

organizate de instituţii de 

învăţământ superior sau 

alte organizaţii 

profesionale  

-participarea la cursuri de 

pregătire şi reconversie 

profesională 

Personal didactic 

de predare 

în cursul 

anului 

3 

Dobândirea de noi 

competenţe, care să 

favorizeze 

creativitatea şi 

inovarea, dar şi 

dezvoltarea spiritului 

antreprenorial 

Personal didactic 

de 

predare/didactic 

auxiliar 

în cursul 

anului 

Minim 10 

Acumularea de credite 

profesionale 

transferabile 

Personal didactic 

de predare 

în cursul 

anului 

Minim 10 

Asistenţa socială şi 

consilierea socială a 

copilului în mediul 

educaţional, 

managementul 

conflictului 

Personal didactic 

de predare 

în cursul 

anului 

Minim 10 

Dezvoltarea 

parteneriatelor 

educaţionale la nivel 

local/judeţean/naţional 

pentru dezvoltarea 

schimbului de bune 

practici 

Personal didactic 

de 

predare/didactic 

auxiliar 

în cursul 

anului 

Minim 10 

 

  

PLAN DE ACORDARE A BURSELOR 

PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020 

Pentru anul scolar in curs la Liceul Tehnologic Macin,conform normativelor in vigoare,se vor acorda 

ajutoare financiare elevilor astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

ACTIVITATE Termen de 

referinţă 

Responsabil 

1 Constituirea comisiei pentru acordarea burselor şi 

alte  forme de sprijin financiar 

Studierea legislaţiei în vigoare  

Septembrie 

2019 

Director 

Consiliul Profesoral 

2 Identificarea elevilor care se încadrează în 

normative şi întocmirea dosarelor de bursă 

Octombrie 

2019 

Informatician 

 Responsabil  

comisiei pentru 

acordarea burselor 

3 Monitorizarea absenţelor  bursier de către comisia 

pentru acordarea burselor 

Întocmire raport lunar, 

lunar Informatician 

 Responsabil  

comisiei pentru 

acordarea burselor 

4 Monitorizarea gestionării fondurilor pentru burse trimestrial Director 

Administrator financiar 
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Amplasarea şcolii  

corpul Sali clasa 
                                       

 

 
str 

V.Alecsandri 
 

 

 

 
 

corpul Ateliere 
 

 

 

  
                        str 

Florilor                                                                   
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDĂ:                                                                                 

 

                                                                                  
 CABINETE 

 

 

 LABORATOARE / ATELIER 

 

 

 BIROU 

 

 

 BIBLIOTECĂ 

 

 

 

 

 

INFO 1 

CAB                   CANCELARIE       

MED 

PSIHOLOG 

INFO 2 

TEXTILE 

MECANIC CONSTRUCŢII 

ELECTRIC 
CANCELARIE 

Teren sport 
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Partea a IV- a   
 

 

 

 

 

 

4.1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN 

VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
 
În elaborarea planului au fost consultate cadrele didactice în vederea stabilirii priorităţilor strategice 

şi a obiectivelor ţintă care ar trebui urmărite pentru realizarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o; 

comunitatea părinţilor din clasele terminale şi de început de ciclu pentru a determina aşteptările 

acestora de la unitatea şcolară şi modul în care acestea au fost atinse precum şi partenerii şcolii pentru 

stabilirea planului comun de acţiune în vederea dobândirii competenţelor cheie de către elevi şi a 

nevoilor de competenţe la nivel local  

 

 Pentru elaborarea PAS s-au realizat întâlniri cu membrii Consiliului de Administraţie şi şefii 

de arii curriculare pentru stabilirea echipelor de lucru şi dezbaterea planului; consultări cu 

serviciul secretariat şi contabilitate, schimburi de experienţă, consultări cu AJOFM, agenţi 

economici .  

 Planul operaţional va fi monitorizat de către o echipă formată din cadrele didactice, care şi-au 

adus contribuţia la realizarea lui. Se va realiza o evaluare semestrială la nivelul fiecărei 

catedre, care va prezenta concluziile într-un raport scris. Responsabilul CEAC este 

responsabil cu monitorizarea operativă.  

 Planul de acţiune al şcolii va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni ori de 

câte ori este necesar pentru ameliorarea rezultatelor obţinute şi stabilirea direcţiilor de acţiune 

viitoare, concluziile desprinse fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finele 

semestrului.  

 

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii: 

− documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 

− reprezentativ al părinţilor; 

− documente care atestă parteneriatele şcolii; 

− oferta de şcolarizare. 

 Documente de analiză a activităţii şcolii: 

− rapoarte ale comisiilor metodice; 

− rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

− rapoarte ale echipei manageriale; 

− rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

 PLAI Tulcea; PRAI sud-est 

 Chestionare, discuţii, interviuri; 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi ARACIP întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

MONITORIZARE, EVALUARE 

Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 

4.Consultare, 

monitorizare şi 

evaluare 
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 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare 

 Includrea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

administraţie,Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 Prezentarea de rapoarte semestriale privind gradul în care  aceste acţiuni au avut efectul 

dorit/aşteptat în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 Revizuire periodică a acţiunilor în lumina progresului realizat şi corecţii. 

 Raportarea în mod regulat a progresului înregistrat managerilor, personalului şi altor factori 

interesaţi  

 

Reactualizarea Planului de Acțiune al Școlii a fost realizată de o comisie desemnată prin 

decizia Consiliului de administrație. S-a realizat revizuirea informațiilor referitoare la mediul intern. 

În septembrie.2018 a fost realizată, evaluarea externă periodică ARACIP în vederea atestării 

nivelului calității serviciilor educaționale oferite de unitatea de învățământ pentru nivelurile de 

învățământ liceal și profesional.  

În timpul evaluării a fost realizată verificarea îndeplinirii cerințelor din Standardele de 

autorizare/acreditare/evaluare periodică aprobate prin HG nr. 21/2007 pentru aprobarea Standadelor 

de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a 

Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, 

standardelor de referință aprobate prin H.G. nr. 1534/2008 pentru aprobarea Standardelor de 

referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar. În urma evaluării s-a stabilit nivelul de realizare a indicatorilor care a confirmat 

autoevaluarea.Nu s-au constatat descriptori de calitate neîndepliniți. 

 

Resurse financiare 
Finanţările şcolii provin din mai multe surse: bugetul local, donaţii şi sponsorizări.Astfel 

in anul scolar 2018-2019 scoala a beneficiat,dupa cum reiese din actele contabile de fonduri: 

o Fonduri de la bugetul local al orasului Macin  

o Fonduri din venituri proprii , proiecte accesate                               

o Fonduri provenite din sponsorizari                       

FINANTAREA PLANULUI  

 

Liceul Tehnologic Măcin in calitate de ordonator tertiar de credite va finanta activitatea din 

urmatoarele surse : 

I. Din credite de la bugetul local va realiza : 

− cheltuieli de personal 

− cheltuieli materiale şi servicii 

− cheltuieli burse sociale, merit, studiu 

− asistenta sociala 

− cheltuieli de capital 

II. Din credite de la bugetul de stat va realiza : 

− cheltuieli examene naţionale, perfecţionare 

− cheltuieli burse „Bani de liceu” 

− cheltuieli materiale şi servicii 

III. Din sponsorizari va realiza : 

− cheltuieli materiale şi servicii 

− cheltuieli cu studierea pietei 

− cheltuieli pentru sustinerea programelor educative 
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Echipa de proiect 

prof. Gheorghe Liliana – Director 

Prof. Ing. Petrea Doina – coordonator comisie 

Prof. Cotoi Didina – profesor fizică - Responsabil Comisie ”Matematică și 

Științe” 

Prof. Dulma Daniela – profesor limba franceză - Responsabil Comisie CEAC 

Prof. Crăciun  Mircea Marius - profesor istorie, Responsabil comisie ”Om și 

societate” 

Prof. Nicoară Felicia – Coordonator educativ 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. GHEORGHE LILIANA 


