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MOTTO: 

 

“ Scopul final al medicinii nu este numai să vindece sau să prevină bolile, ci chiar să 

perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi, făcându-i mai buni.” 

 

               Hipocrate                         

DEVIZA: 

 

” Standardul nostru este Excelenţa ! ” 

 

Partea 1 - Contextul 

 

În elaborarea prezentului Plan de acţiune al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen 

Elizabeth” Craiova ( PAS ) s-a ţinut cont de cadrul legislativ oferit de următoarele acte 

normative: 

 Constituţia României; 

 Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18 din10 ianuarie 2011; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31.03.2011; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005; 

 Legea nr.87/2006 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 

2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 334 din 13.04.2006; 

 Ordinul Ministerului Educaţie Naționale, nr. 5079/13.18.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19 septembrie 2016, 

ACTUALIZAT 2018 conform OMEN 3027/8.01.2018 (publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 63 din 22 ianuarie 2018); 

 Ordine, notificări, precizări şi alte acte normative ale Ministerului Educaţiei Naţionale 

și Cercetării Științifice şi ale altor ministere ale căror prevederi sunt aplicabile în 

sistemul educaţional; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

 Concluziile Consiliului European din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020"), 

 Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educaţie; 

 Raportul I.S.J. Dolj, privind starea învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 

2013/2014; 

 Statutul Asociaţiei MARI HELP Craiova; 

 Încheierea nr. 179 din 16.10.2012, stată în dosarul nr. 23852 / 215 / 2012 al 

Judecătoriei Craiova. 

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” Craiova are ca obiectiv principal 

realizarea unei formări profesionale a tinerilor în domeniul medical, la nivelul standardelor 

din ţările Comunităţii Europene pentru două calificări cerute pe piaţa muncii: asistent medical 

generalist şi asistent medical de farmacie. 

 

    Sectorul sănătăţii se bazează pe inovare şi o forţă de muncă înalt calificată. 
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Sectorul asistenţei medicale este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană: el 

reprezintă aproximativ 10% din produsul intern brut al UE.  

  

Prin urmare, sănătatea joacă un rol important în agenda Europa 2020 a statelor 

membre ale Uniunii Europene. 

  

Planul de acţiune al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” Craiova  

( PAS ) este focusat asupra finalităţilor educaţiei (dobândirea de abilităţi, atitudini, 

competenţe) prin concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, resurse material–financiare, relaţii sistemice şi comunitare) 

pentru realizarea misiunii şcolii. 

  

Planul de acţiune al şcolii asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a 

şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate; 

favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea personală 

şi profesională; întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare; stimulează 

dezvoltarea ethosului şcolar. 

 

1. MISIUNEA      
 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este acela 

al creşterii capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. 

MISIUNEA Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” Craiova este de a 

desfăşura activităţi de învăţământ preuniversitar particular care să ofere educaţie la standarde 

de calitate generate de integrarea europeană a României, în scopul dobândirii de cunoştinţe, 

formării de deprinderi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectiva personală, 

civică, socială şi/sau ocupaţională,în vederea asigurării resurselor umane în domeniul 

profilurilor de pregătire, capabile să se  integreze pe piaţa muncii.  

 

 

2. VIZIUNEA 

 

VIZIUNEA Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” Craiova este de a 

forma profesional elevii pentru realizarea obiectivelor de creştere economică inteligentă şi 

favorabilă incluziunii pentru Europa 2020 (Strategia Uniunii Europene pe următorii zece ani 

în domeniul sănătăţii), punând accentul pe însuşirea unor competenţe de înaltă calitate, prin 

aplicarea celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare, care să le permită acestora 

inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, înţelegerea principiilor democraţiei şi 

pregătirea pentru schimbările macro-economice şi sociale, pe plan intern şi internaţional. 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova îşi propune să 

realizeze pregătirea şi educarea elevilor în spiritul muncii şi al  cinstei, dezvoltându-le 

sensibilitatea şi personalitatea prin dobândirea de cunoştinţe de cultură medicală generală, 

formarea unor abilităţi practice, pentru insuşirea valorilor fundamentale ale medicinii şi 

pentru înţelegerea schimbărilor ce au loc în viaţa medicală, educarea tinerilor în spiritul 

cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a avea un spirit moral şi umanitar în vederea 

acordării îngrijirilor individualizate persoanelor suferinde. 

Pentru a asigura elevilor însuşirea unor competenţe de înaltă calitate, la standarde 

europene, un accent deosebit se va acorda formării continue a resurselor umane, în sensul 

aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe elev, 

lucrul în echipă, stimularea elevilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în 

funcţie de nivelul de pregătire a elevilor, însuşirea şi respectarea procedurilor şi tehnicilor de 
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specialitate, însuşirea unui limbaj specific în domeniului sănătăţii umane, inclusiv în limba 

engleză, prin instruirea elevilor de către traineri calificaţi şi autorizaţi din Marea Britanie. 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova doreşte să devină un 

garant al calităţii procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin 

formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar şi crearea unui climat de muncă 

stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui elev beneficiar al sistemului 

educaţional.    

Promovarea unui învăţământ de calitate, modern şi flexibil, stimularea creativităţii, 

abandonarea stilului rigid si nedemocratic în relatiile profesor-elev, munca in echipă, 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii 

intelectuale şi estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicări 

strategice interinstituţionale vor oferi un model de progres educaţional, generator de cetăţeni 

activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova este pregatită pentru 

a face faţă unei astfel de provocări. 

 

 

3.   INFORMATII GENERALE DESPRE UNITATEA ŞCOLARĂ  

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova este o unitate de 

învăţământ preuniversitar particular, cu nivel de învăţământ / nivel de calificare: nivel 5 

postliceal, forma de învăţământ: cu frecvenţă ( zi ), durata studiilor: 3 ani, domeniul: 

”sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale: ”asistent medical generalist ” 

şi ”asistent medical de farmacie ”, care este organizată şi funcţionează în cadrul Asociaţiei 

MARI HELP Craiova ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial. 

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova este situată în 

municipiul Craiova, în incinta Liceului ”MATEI BASARAB”Craiova, Str. Vasile Alecsandri, 

nr. 113, Cod poştal 200463, Judeţul Dolj. 

 

Fiind amplasată într-o zonă centrală a municipiului Craiova, oferă servicii 

educaţionale de calitate în domeniul sănătăţii beneficiarilor direcţi, populaţia şcolară situată în 

toate cartierele municipiului, cât şi cea din zonele limitrofe, pe o rază de 30 km. 

  

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova oferă instruire şi 

pregătire profesională în domeniul învăţământului preuniversitar sanitar pentru asistenţi 

medicali generalişti ( 90 locuri) şi asistenţi medicali de farmacie ( 60 locuri).  

 

Şcoala cuprinde un singur nivel de învăţământ  /  nivel de calificare: 

 Nivel 5 postliceal. 

 

 

 Dimensiuni. Funcţiune 

Unitatea de învăţământ ocupă  o suprafaţă utilă de 550 m2. Construcţia este destinată 

procesului instructiv educativ, precum şi conducerii administrative.  

 

Adresa : Craiova, Str. Vasile Alecsandri nr. 113, Cod poştal 200463, Dolj 

 Tel. 0762641123 
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 A.Resurse curriculare 

       Materialele curriculare   utilizate în școala sunt cele prevăzute prin Curriculul 

Naţional: 

               - programe şcolare; 

               - auxiliare curriculare;  

               - caiete de lucru; 

               - ghiduri;  

               - cd-uri şi softuri educaţionale. 

 

 B.Resurse materiale si  financiare  

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova funcţionează în 

incinta Liceului "Matei Basarab", situat in municipiul Craiova, judeţul Dolj, într-o clădire 

complet renovată, la etajul al II-lea, adaptată desfăşurării optime a programului educaţional. 

Spaţiul de învăţământ găzduieşte numai unitatea şcolară. 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen  Elizabeth" Craiova poate obţine venituri 

proprii din activităţi specifice, potrivit reglementărilor legale, precum şi din donaţii, 

sponsorizări sau din alte surse legal constituite, din ţară şi din străinătate, dacă servesc 

politicii educaţionale a sistemului naţional de învăţământ şi dacă nu sunt contrare intereselor 

statului român şi legislaţiei în vigoare. 

 

 

 C. Caracteristici:  

•Are 6 săli de grupă, 2 grupuri sanitare,  toate de dimensiuni  optime; 

•Toate spaţiile  sunt dotate cu mobilier ergonomic şi multifuncţional, adecvat destinaţiei 

fiecăruia; 

•Materialul  didactic , de ultimă generaţie, respectă standardele prevăzute pentru funcţionarea 

optimă a şcolii; 

•Biblioteca şcolară are în dotare un numar de 115 cărţi,  ghiduri , cărţi de specialitate şi 

auxiliare, multe cărţi din domeniul psihopedagogic, pentru profesoriși elevi; 

• Încălzirea se face cu centrală proprie; 

•Pentru asigurarea securităţii, şcoala are pază proprie, dispunând şi de sistem  video de 

monitorizare a căilor de acces şi culoarelor.  

D. Autorizații : Şcoala are Autorizaţie sanitară de funcţionare (nr.2257/25.03.2013 ) 

și Aviz PSI(nr.755034/20.03.2012, reactualizat ). 

 

E. Resurse umane  

Planul de şcolarizare se aprobă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011. 

Proiectul Planului de şcolarizare al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen  

Elizabeth" Craiova prevede pentru anul şcolar 2018-2019: 

 

 84 locuri – trei clase, pentru calificarea: asistent medical generalist, 

 28 locuri - una clasă, pentru calificarea : asistent medical de farmacie. 

 

Clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi de 

opţiunile elevilor, în limita locurilor stabilite prin planul de şcolarizare al unităţii de 

învăţământ, avizat de Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. 

În funcţie de efectivul de elevi estimat, s-au efectuat proiecţii privind personalul 

necesar. 

 

Personal de conducere, personal didactic şi personal didactic auxiliar cu declaraţie-

angajament 
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Indicator Nr. posturi 

Personal de conducere   3 

Personal didactic  10 

Personal didactic 

auxiliar 

  1 

Personal nedidactic   0,5 

Total 14,5 

 

   

     Personalalul unităţii de învăţământ: 

 

a. Personal de conducere 

 

Funcţia Nr. 

posturi 

Specialitatea  Curs/Grad/vechime în învăţământ 

Manager 1 Profesor Numit de Consiliul Director al Asociaţiei 

MARI  HELP Craiova, în conformitate cu 

prevederile Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, Secţiunea II, art.96, alin.(5) şi art. 

97. 

Director  1 Profesor  Curs management educaţional/Grad.did. I / 23 

ani 

Director 

adjunct 

1 

 

Profesor Curs management educaţional/Grad.did. I / 24 

ani 

Total 3   

 

Gradul de acoperire al posturilor existente conform normativelor  = 100. 

 

 

 

 

 

b. Personal didactic 
    Pregătirea profesională şi  perfecţionarea personalului didactic angajat. 

 

Funcţia Nr. Posturi 

Personal didactic calificat, din care: 10 

            Cadre didactice cu gradul I   4 

            Cadre didactice cu gradul II   - 

            Cadre cu definitivatul   2 

            Debutanţi   4 

Total 10 

 

Gradul de acoperire al posturilor existente conform normativelor = 100%. 

 

c. Personal didactic-auxiliar 
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Funcţia Nr. Posturi Calificat Calificare/s

tudii 

Secretar 0,5  S 

Bibliotecar 0,5  M 

Administrator financiar Serviciu 

externalizat 

  

Total 1   

 

Gradul de acoperire al posturilor existente conform normativelor  = 100% 

 

d. Personal nedidactic  

 

Funcţia Nr. posturi Calificare Studii 

Îngrijitor 0,5 Nu M 

Total 0,5   

 

Gradul de acoperire conform normativelor în vigoare= 100%. 

 

 Total posturi 

 

Funcţia Nr. Posturi 

Personal de conducere   3 

Personal didactic  10 

Personal didactic auxiliar   1 

Personal nedidactic    0,5 

Total 14,5 

 

 

 

        F.OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

● Tipul şcolii :  Unitate de învăţământ preuniversitar particular, 

●  Nivel de învăţământ / nivel de calificare: nivel 5 postliceal,  

●  Forma de învăţământ : cu frecvenţă ( zi ),  

●  Durata studiilor : 3 ani,  

●  Domeniul : ”Sănătate şi asistenţă pedagogică”,  

●  Calificările profesionale: ”asistent medical generalist ”     şi  ”asistent medical de 

farmacie ”. 

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova este o unitate şcolară 

pentru învăţământ postliceal, finanţată din resurse proprii, adoptând sistemul tradiţional de 

învăţământ, la forma de zi. 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova este organizată şi 

funcţionează în cadrul Asociaţiei MARI HELP Craiova ca persoană juridică română de 

drept privat fără scop patrimonial. 

 

a. Predarea se face în limba română. 

b. Limba străină studiată în Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” 

Craiova este : engleza ( opțional). 

c. Opţionale : psihologie clinică, psihoterapie integrativă şi religia. 

d. Programul de functionare va fi: orele 13,00 - 21,00.  
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e. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova va forma asistenţi 

medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie  responsabili, capabili să ofere 

serviciile medicale de calitate, care să răspundă problemelor reale şi / sau potenţiale de 

sănătate ale indivizilor sau comunităţii. 

f. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova oferă elevilor un 

învăţământ : 

retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice audiovizuale 

modernizate, practici innovative din domeniul sănătăţii); 

adaptat nevoilor de calificare, mobilitate şi flexibilitate;  

bazat pe un management profesional . 

 

g. În Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova : 

elevii vor beneficia de o pregătire profesională la standardele educaţionale din ţările 

europene cu tradiţie în domeniu, asigurată de cadre didactice din România, cu un înalt 

nivel de pregătire profesională, cât  şi prin  traineri în domeniu din Marea Britanie, 

conform Contractului de Consultanţă şi Marketing încheiat cu WORK EXPERIENCE 

Ltd., U.K.;  

elevii vor avea posibilitatea de a efectua stagiul clinic pe o perioadă de 1-3 luni în 

spitale şi clinici din Marea Britanie; 

 elevii cu un nivel ridicat de pregătire profesională au posibilitatea unui plasament de 

muncă în ţară, în baza contractelor de parteneriat încheiate cu unităţi de specialitate, 

cât  şi în Marea Britanie, conform contractului încheiat cu WORK EXPERIENCE 

Ltd., U.K., corporaţie de plasare a forţei de muncă. 

 

h. Toţi elevii Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova devin 

competitivi deoarece aceasta va asigura: 

formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente în vederea 

adaptării la schimbările rapide din domeniul sanitar; 

formarea atitudinilor moral-civice conforme cu aşteptările angajatorilor; 

şanse egale la instruire, educaţie şi formare profesională. 

 

Promovarea Ofertei educaționale 

 

 Pentru realizarea, promovarea şi revizuirea ofertei educaţionale va fi înfiinţată Comisia 

pentru comunicare, promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale. 

         Promovarea ofertei educationale va fi realizată prin: 

 

   Website:  www.postlicealasanitara.com;                                                                                                                     

   Bannere; 

   Flyere; 

   Pliante,  

   Publicaţii media, locale şi centrale; 

   Advertoriale; 

   Paterialele de promovare ale WORK EXPERIENCE Ltd, U.K.,  partenerul 

strategic al şcolii; 

   Publicitate TV; 

   Promovare în ziare on-line; 

   Promovare pe Facebook, Twitter, Linkedin; 

   Târgul de oferte educaţionale, organizat de Inspectoratul Şcolar Dolj; 

   Organizarea şi sărbătorirea Zilelor Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen 

Elizabeth” Craiova ( 3 decembrie ); 

   Organizarea şi sărbătorirea Zilei mondiale a asistenţilor medicali ( 12 mai ); 
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   Organizarea şi sărbătorirea Zilei medicului şi farmacistului ( 15 iunie ); 

   Organizarea şi sărbătorirea Zilei mondiale a sănătăţii ( 7 aprilie ); 

   Organizarea şi sărbătorirea Zilei mondiale a profesorilor ( 5 octombrie ); 

   Organizarea şi sărbătorirea Zilei Internaţionale pentru non-violenţa în şcoală  

          ( 30 ianuarie ). 

 

 

 G. Grupurile ţintă: 

 

 Prezentul proiect de acţiune al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” 

Craiova se adresează : 

 

Beneficiarilor  direcţi : 

 Elevii unităţii de învăţământ; 

 Personalul didactic şi didactic auxiliar al unităţii de învăţământ; 

 Personalul nedidactic din unitatea de învăţământ. 

 

Beneficiarilor indirecţi: 

 Agenţii economici şi instituţii din domeniul sanitar care recrutează personal 

calificat; 

 Părinţii elevilor; 

 Comunitatea locală, angajatorii în domeniul medical şi al sănătăţii. 

 

 H. Echipa de proiect 

 

 Prezentul Plan de acţiune al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” 

Craiova este  o concepţie proprie în  cadrul echipei manageriale, în urma unei analize şi 

hotărâri colective a Asociaţiei MARI HELP Craiova. 

Acest proiect a fost eleborat ţinând cont de opiniile şi sugestiile membrilor fondatori, 

de planurile de acţiune  şi dezvoltare ale Asociaţiei MARI HELP Craiova, aprobate de 

Consiliul Director al acesteia. 

 

I. Pregătirea în domeniul managementului educaţional 
 Un procent de 75% din personalul didactic a absolvit sau urmează cursuri de 

management educaţional sau administrativ; 

 Directorul şcolii este profesor, titular al învăţământului, are gradul didactic I, a 

absolvit cursurile de management educaţional şi are o vechime în învăţământ de peste 20 de 

ani. 

 

J. Asumarea răspunderii în domeniul decizional: 

 

 Managerul acestui proiect, doamna profesor Maricica Fotescu, a avut privilegiul şi 

onoarea de a purta corespondenţă cu Majestatea Sa, Regina Elizabeth II, suverană în 

următoarele state: Regatul Unit al Marii Britanii, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Jamaica, 

Barbados, Bahamas, Grenada, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Tuvalu, Sfânta Lucia, 

Sfântul Vincent şi  Grenadine, Antigua şi  Barbuda, Belize şi  Sfântul Kitts şi  Nevis, prin care 

o informa despre dorinţa de a înfiinţa şcoli de nursing în România. 

 Răspunsul de la Palatul Buckingham, plin de încurajări şi dătător de speranţe, a 

constituit un privilegiu care ne obligă la realizarea acestui proiect în condiţii de înaltă calitate; 

 Reglementările în vigoare specifice instituţiei noastre stabilesc în mod clar regulile de 

asumare a răspunderii individuale şi colective; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Australia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Canada
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noua_Zeelandă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grenada
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papua_Noua_Guinee
http://ro.wikipedia.org/wiki/Insulele_Solomon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfânta_Lucia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfântul_Vincent_și_Grenadine
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antigua_și_Barbuda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Belize
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfântul_Kitts_și_Nevis
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 La nivelul echipei manageriale există o cultură a asumării răspunderii reflectate prin 

deciziile inovatoare asumate de-a lungul timpului; 

 Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova va fi caracterizată 

printr-un ethos profesional înalt; 

 Valorile dominante vor fi : cooperare, asumare, responsabilitate şi implicare, munca în 

echipă şi  respectul  reciproc, respectul pentru profesie, receptivitate la nou, creativitate, 

entuziasm.  

 

            În cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, încă din anul 1948,  se recunoaşte 

importanţa asistenţilor medicali, ca element esenţial în realizarea programelor de sănătate, 

îngrijirea bolnavilor, prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea şi păstrarea sănătăţii.  

De fapt acestea constituie şi în ziua de azi cele patru responsabilităţi esenţiale ale  

asistentenţilor medicale, şi anume: promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, 

restaurarea sănătăţii şi înlăturarea suferinţei. Nevoile privind îngrijirile sunt universale. 

           Respectul faţă de viaţă, de demnitatea umană şi faţă de drepturile omului face parte 

integrantă din îngrijirile medicale şi nu e influenţat de consideraţii precum naţionalitatea, 

religia, culoarea, vârsta, sexul, opiniile politice, sau statutul social. Asistenţii medicali acordă 

îngrijiri pentru sănătatea individului, familiei şi colectivităţii şi îşi coordonează activitatea cu 

cea a altor persoane ce muncesc în alte discipline din domeniul sănătăţii.  

În ultimii ani, în sensul cel mai larg, termenul de NURSING este acceptat ca: 

“ŞTIINŢA DE A ÎNGRIJI”.  

             Pentru a putea fi un ASISTENT MEDICAL (NURSĂ) competent şi cu o activitate 

eficientă pentru bolnav (bolnavi), trebuie să cunoşti:  ARTA şi ŞTIINŢA  DE  A  ÎNGRIJI.  

“Ca parte integrantă a sistemului de asistenţă socială, NURSINGUL cuprinde ocrotirea 

sănătăţii, prevenirea bolilor şi îngrijirea bolnavilor, fizic şi / sau psihic, ca şi a celor cu 

dizabilităţi, de toate vârstele, în toate formele de asistenţă socială şi aşezări comunitare. 

  În faţa bolii, asistenţii medicali sunt interesaţi de reacţiile individuale, familiale şi de 

grup şi trebuie să răspundă problemelor reale şi / sau potenţiale de sănătate ale indivizilor sau 

comunităţii. 

  Aceste reacţii umane reclamă o sferă mai largă de intervenţii, de la restabilirea 

sănătăţii până la o fază individuală a bolii, la dezvoltarea de politici pentru ocrotirea sănătăţii 

populaţiei pe termen mai lung”. SURSA:  Consiliul  Internaţional  al  Nurselor  (I.C.N.).  

Sănătatea nu reprezintă doar o valoare în sine, ci este, de asemenea, un stimulent al 

creşterii economice. Numai o populaţie sănătoasă poate să îşi atingă pe deplin potenţialul 

economic.  

 Sectorul sănătăţii se bazează pe inovare şi o forţă de muncă înalt calificată. 

 Sectorul asistenţei medicale este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană: el 

reprezintă aproximativ 10 % din produsul intern brut al UE şi angajează unul din zece 

lucrători, cu o proporţie mai mare decât proporţia medie a lucrătorilor cu educaţie de nivel 

terţiar. 

Sănătatea, prin urmare, joacă un rol important în agenda Europa 2020 a statelor 

membre ale Uniunii Europene. 

 Comisia Europeană a subliniat că „promovarea unei stări bune de sănătate este parte 

integrantă a obiectivelor de creştere economică inteligentă şi favorabilă incluziunii pentru 

Europa 2020. Menţinerea unei populaţii sănătoase şi active mai mult timp are un impact 

pozitiv asupra productivităţii şi competitivităţii. Inovarea în domeniul asistenţei medicale 

contribuie la abordarea cu succes a provocării reprezentate de sustenabilitate în acest sector în 

contextul schimbărilor demografice”, iar acţiunea în vederea reducerii inegalităţilor în 

domeniul sănătăţii este importantă pentru a obţine o „creştere economică favorabilă 

incluziunii”. 

            În România, ca de altfel în marea majoritate a ţărilor dezvoltate, pe măsură ce vârsta 

medie a populaţiei creşte şi bolile cronice sporesc, cererea de noi lucrători în domeniul sanitar 
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este tot mai mare. Pacienţii, cei care au nevoie de progresele realizate în ce priveşte grija 

pentru sănătate, nu pot avea acces la acestea şi nu pot beneficia de ele dacă nu există forţă de 

muncă bine pregătită. Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională spre 

mediul social, economic şi cultural, spre societate, în ansamblul său, prin consolidarea 

relaţiilor de colaborare dintre educaţie şi formare profesională cu piaţa muncii, cercetare, 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, reprezintă, în egală măsură, direcţii de acţiune, cât şi 

deziderate ale societăţii contemporane. 

            Strategia de dezvoltare a învăţământului în judeţul Dolj, promovată de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dolj, se înscrie în reperele stabilite de Strategia Ministerului Educaţiei 

Naţionale  pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi a Programului de dezvoltare 

economico-socială a judeţului Dolj.  

             Existenţa Şcolilor Postliceale Sanitare este deosebit de importantă având în vedere 

faptul că ele iniţiază, educă şi formează viitorii asistenţi medicali generalişti şi asistenţi 

medicali de farmacie, care au un rol esenţial în ceea ce priveşte îngrijirea pacienţilor, 

prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea şi păstrarea sănătăţii.  

             Absolvenţii de liceu se îndreaptă către Şcolile Postliceale Sanitare întrucât  nursingul 

este atât o artă, cât şi o ştiinţă care necesită înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor şi 

deprinderilor practicii medicale. 

             Asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de farmacie trebuie să menţină tot 

timpul standarde ridicate de pregătire şi să respecte anumite reguli de conduită profesională. 

             Ei nu trebuie să fie bine pregătiţi numai din punct de vedere practic, ci trebuie să-şi 

menţină cunoştinţele teoretice şi priceperea la un nivel foarte înalt.  

             Planul de acţiune al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare  „Queen Elizabeth” Craiova 

este focusat asupra finalităţilor educaţiei (dobândirea de abilităţi, atitudini, competenţe) prin 

concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, 

resurse material – financiare, relaţii sistemice şi comunitare) pentru realizarea misiunii şcolii. 

 

 

Planul de acţiune al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare„Queen Elizabeth” Craiova 

asigură: 

 Coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective 

pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate; 

 Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; 

 Asigură dezvoltarea personală şi profesională; 

 Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare; 

 Stimulează dezvoltarea ethosului şcolar. 

 

Principii 

 

Planul de acţiune al Şcolii Postliceale „Queen Elizabeth” Craiova este fundamentat  pe 

următoarele principii: 

 

 Principiul egalităţii de gen; 

 Principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

 Principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde 

de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 

 Principiul autonomiei - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii 

implicaţi direct în proces; 

 Principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a 

rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 

 Principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 

personală şi social- economice; 
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 Principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale 

maxime, prin gestionarea resurselor existente; 

 Principiul libertăţii de gândire şi al nediscriminării faţă de orice persoană, indiferent de 

sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă. 

 

 

3. CONTEXTUL NAŢIONAL, PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL 

ŞI LOCAL 

 

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a 

Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea Europeană să iasă din criza economică şi 

financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri 

ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 

25-26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi 

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă:  

 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare.  

 Creştere durabilă:  

 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice. 

 Creştere incluzivă: 

 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială.  

 

 

Ţinte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%; 

 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare; 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;  

 Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar; 

 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% a 

ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990; 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 

 

Strategia ”Europa 2020”  

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ținte sunt propuse ca 

instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: 
- Uniune a inovării,  

- Agendă Digitală pentru Europa;  

- Tineret în mişcare; 

 2 iniţiative pentru creştere durabilă:  
- Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

- politică industrială integrată pentru era globalizării;  

 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă:  
- agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de  muncă; 

- Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

 

Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă"  
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Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social; 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare 

profesională; 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al 

Calificărilor corelat cu EQF; 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi 

superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a 

competenţelor cerute pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii. 

 

Iniţiativa: “Tineretul în mișcare”  
Linii de acțiune principale:  

 

 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențe-

cheie și excelență:  

 Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui mai bun 

randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare; 

 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu;  

 Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază pentru 

planificarea carierei (informații referitoare la parcursurile educaționale și de formare, 

oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor și profesiilor cu 

potențial de angajare;  

 Promovarea învățării și predării de calitate;  

 Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe cunoaștere, de ex. a 

învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele antreprenoriale, TIC, învățarea 

online, competențele în domeniul matematicii (inclusiv competențele numerice) şi ştiinţelor;  

 Comisia va prezenta în 2011 o Comunicare privind competențele în sprijinul învățării de a 

lung ul vieții, care va include propuneri de elaborare a unui limbaj comun între sistemul 

educațional și sectorul profesional (Taxonomia europeană pentru aptitudini, competențe și 

profesii - ESCO);  

 Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, cca.     50 % din 

totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru. calificări de nivel mediu rezultate din 

programe de educație și formare profesională;  

 Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru pentru 

facilitarea intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de tip ucenicie și stagii de 

practică de calitate ;  

 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice și 

administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui acces mai bun și a unei participări 

mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri 

pentru stagii și să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau 

premii), precum și prin acorduri între parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate 

socială a întreprinderilor (RSI); 

 Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre EFP și învățământul superior, inclusiv prin 

dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin menținerea unor parteneriate strânse cu 

sectorul profesional. 

 Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și validarea 

acestor tipuri de învățare.  

 

 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere:  
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o Mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii superioare sau 

echivalent; 

o Îmbunătățiea calității, atractivității și capacității de adaptare  a învățământului 

superior; 

o Ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de inserție 

profesională.  

 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității profesionale 

pentru tineri : 

 Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 toți 

tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în străinătate o parte din 

timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 

 Promovarea mobilității profesionale a tinerilor. 

 

 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei carier;.  

 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare pe baza unor 

date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor și pentru 

învățarea reciprocă în acest domeniu;  

 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toți tinerii sunt încadrați în 

muncă, își continuă studiile sau fac parte dintr un program de activare în termen de 

patru luni de la absolvirea școlii, ca parte a unei „garanții pentru tineret”. 

 Sprijinirea tinerilor cu risc.  

 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente.  

 

Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru 

definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu 

politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, 

durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate şi de coeziune socială. 

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul 

Naţional de Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de 

dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată 

de obţinerea unui larg consens la nivelul întregii societăţi, au constituit factori determinanţi 

pentru transpunerea în realitate a acestor obiective şi priorităţi naţionale. 

În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile 

Comisiei Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în 

sistemele de educaţie şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de 

educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi 

cadrelor didactice în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin 

strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii 

timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ 

terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

Conform PNR, pag 104, ”Analiza sistemului de învăţământ românesc relevă faptul că 

încă nu este încurajată participarea tinerilor la o formă de educaţie, România situându-se pe 

unul dintre ultimele locuri în Europa în privinţa participării la o formă de educaţie a tinerilor 

de 15-24 de ani. În România doar 54,8% dintre femei şi 48,8% dintre bărbaţi participă la o 

formă de învăţământ (faţă de 73,1% dintre femei şi 66,1% dintre bărbaţi în Lituania şi 72,0% 

dintre femei şi 68,1% dintre bărbaţi în Polonia).52 Este prea puţin valorificată şi educaţia 

timpurie, adică acele activităţi educative pentru copiii din grupa de vârstă 0-6/7 ani care 

favorizează valorificarea optimă a oportunităţilor de învăţare de mai târziu. Un alt aspect 

sensibil este supraîncărcarea curriculumului, rigiditatea sa ridicată şi relevanţa scăzută 
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pentru viaţa de adult şi pentru piaţa muncii, oferta de informaţii prevalând în faţa formării de 

competenţe. De asemenea, se constată centralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar, 

lipsa transparenţei finanţării şi rata foarte redusă de participare la educaţia pe tot parcursul 

vieţii (o participare de 1,5% faţă de 9,3% media UE53). Mediul universitar românesc se 

caracterizează printr-o diferenţiere excesivă a specializărilor universitare şi o dispersie a 

resurselor (umane, materiale, financiare) şi nu dispune de niciun set de indicatori de 

referinţă care să-i măsoare eficienţa şi calitatea.  

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele 

actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă 

incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. În elaborarea legii, în 

afara documentelor politice şi de expertiză naţionale, pentru întocmirea soluţiilor legislative 

propuse au fost consultate şi analizate comparativ legislaţiile altor state. S-a acordat o 

atenţie deosebită tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând 

o parte obligatorie dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de 

educaţie. Demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare 

corespunzătoare.”  

Prin Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne 

şi cu Cadrul European al Calificărilor  
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează 

educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 

6 ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei 

învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană 

poate intra pe piaţa muncii în mod legal.  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare 

prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii 

conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe 

cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru 

cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. 

Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în 

urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi 

informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau 

performanţele lui deosebite.  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în 

sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor 

publici va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. 

Legea Educaţiei Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din 

PIB-ul anului respectiv.  

  5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi 

atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip 

„Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat 

costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri 

socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi 
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se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane 

juridice sau fizice.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea 

învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de 

credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea 

posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial 

care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire profesională care permite 

dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, program 

organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. 

Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea 

titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în 

urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma 

selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat 

de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea 

ocupa funcţii de conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării 

dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă 

de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 500 Euro). 

  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe 

tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea 

competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale.  

         

9.  Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii  este una din principalele ținte ale 

PNR  

Se vor subvenţiona de către stat costurile aferente frecventării liceului pentru elevii 

provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate, precum şi pentru 

cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe bază de contract încheiat 

cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

 

10.Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 

14,8% în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de 

dezvoltare economică şi în care se vor implementa măsurile propuse.  

 

 

România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare în anul 2014 pentru 

aprecierea impactului măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei.  

 

Evoluţia prognozată a ratei părăsirii timpurii a şcolii 

 

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

Indicator 

(%)  

18,4  17,2  16,0  14,8  14,3  13,8  13,3  12,8  12,3  11,8  11,3  

            



19 

 

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 

 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din 

grupurile dezavantajate. 
Bani de liceu (buget anual estimat: 188 mil.lei); Rechizite şcolare (buget anual estimat:20 mil. 

lei); Euro 200(buget anual estimat: 22 mil.lei); Cornul şi laptele (buget anual estimat:480 mil. 

lei).  

3. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 

mil. euro) şi Şcoala de după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei).  

4.  Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire 

profesională.  

5. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii  

post-liceale, prin: 

 acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în 

învăţământul post-liceal de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget estimat: 31,29 mil. 

lei/an) . Instituţie responsabilă: MECTS; 

 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin 

implementarea proiectelor: Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi 

tehnic cu cerinţele pieţei muncii (perioadă: ian. 2010-mai 2012; buget total: 18,49 mil. lei) şi 

Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic – profil servicii, pentru 

extinderea metodei moderne interactive de învăţare prin firma de exerciţiu (perioadă: 2010 - 

iulie 2013, buget total: 10,69 mil. lei). Responsabili: MMFPS, MECTS prin Centrul Naţional 

pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), autorităţile locale, 

unităţile şcolare IPT, antreprenorii din mediul de afaceri; 

 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al Formării 

Profesionale (CNFPA), introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer, 

dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe nivelurile de calificare din România. Instituţii 

responsabile: CNCFPA – MECTS, MMFPS. 

Legătura cu iniţiativa emblematică Tineret în mişcare este asigurată prin acele 

măsuri care vin în întâmpinarea primei direcţii majore de acţiune a acestei iniţiative 

emblematice şi care vizează susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii, dezvoltarea sistemelor de educaţie timpurie şi asigurarea accesului 

la educaţie pentru grupurilor dezavantajate. 

În perspectiva abordării unitare a analizei sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

şi a direcţiilor de acţiune necesare a fost adoptat un set comun de indicatori privind educaţia (vezi 

anexe) 

 

 

1. Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei 

muncii 

Măsura 1.1 Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor prin diversificarea ofertei 

de scolarizare 

Măsurat prin:   

 Număr de elevi cuprinşi în sistemul TVET  pe nivele de calificare şi calificări prioritare 

 Număr de absolvenţi cu nivelul 2, 3 si 3+ de calificare din sistemul TVET (ruta directă şi 

cea progresivă) care s-au angajat 

 Număr de forme de scolarizare care să asigure accesul la educatie si formare 
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 Număr de programe de formare acreditate 

Acţiuni Orizont 

de timp 

Departamentul 

responsabil 

 Creşterea cu 5 % a numărului de absolvenţi TVET cu nivelul 3 

de calificare pentru domeniile prioritare, astfel încât acesta să 

reprezinte 60% din totalul absolvenţilor ; 

 

2015 
Resp. arii 

curriculare 

 Redimensionarea numărului de clase/nr elevi cuprinşi în 

învăţământul TVET pe niveluri de calificare în raport cu tendinţele de 

dezvoltare ale judeţului ; 

 

anual 

 

Conducerea 

 Sustinerea IPT pentru obtinerea calificarilor de nivel II, III si 

III avansat 

  

 

Măsura 1.2 Elaborarea de programe de perfecţionare şi formare profesională pentru cadrele 

didactice din TVET în sectoarele economice prioritare şi pentru noile tehnologii –finanţabil prin 

POSDRU 

Măsurată prin:   

 Număr de programe noi de perfecţionare/ specializare  şi formare profesională elaborate în 

parteneriat cu agentii economici din regiune şi alte institutii/ organizatii ONG - uri ; 

 Număr de cadre didactice care participă la programele de perfecţionare şi formare 

profesională . 

 

 

 

 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Departamentul 

responsabil 

 Analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice şi 

identificarea deficitului de cadre didactice cu specializări/ 

competente cerute pe piaţa muncii ; 

 Facilitarea accesului la programele de perfecţionare şi 

formare profesională prin accesarea FSE . 

anual  Comisia de 

perfectionare 

Comisia proiecte 

 

 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere  

 

Măsura 2.1 Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi   

Măsurat prin:   

 Număr de elevi şi părinţi consiliaţi  

 Număr de profesori consilieri angajaţi 

 Număr de profesori consiliati 

 Număr de de programe iniţiate 

 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Organizarea de campanii de informare, orientare şi 

consiliere 

Anual Consiliri psihopedagogi, 

CJRAE 
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 Atragerea elevilor şi părinţilor cu accent pe cei care 

provin din familii sărace şi de etnie rroma, către serviciile 

de de orientare şi consiliere pe care le oferă cabinetele din 

scoala 

anual ISJ, CJRAE, 

colaboratori-  

Biroul regional 4 

SVOltenia 

Agentia Nationala ptr. 

rromi 

 Organizarea de cursuri de formare pentru profesorii 

consilieri şi diriginţi 

anual ISJ, CCD alte organizatii 

 Participarea profesorilor consilieri şi a diriginţilor la 

cursuri de formare 

2014 

 

ISJ, CJRAE, CCD 

 Dotarea cabinetelor şcolare de asistenţă 

psihopedagogică cu materiale informative privind  profilele 

ocupaţionale, calificările profesionale, baterii de teste, 

echipamente si soft etc. 

2015 Consilierii,ISJ, CJRAE, 

CCD 

 Dezvoltarea sistemului de monitorizare a evoluţiei 

elevului 

2015 Informatician 

 

 Elaborarea setului de indicatori cantitativi şi 

calitativi de evaluare a rezultatelor activităţii profesorilor 

consilieri 

2015  

 Indicatori:  
 Creşterea cu 30% a numărului de elevi şi consiliaţi 

 100% din corpul profesorilor şi a diriginţilor au participat la cursuri de formare, faţă de anul 

şcolar precedent. 

 

 

3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul Dolj 

şi reducerea abandonului şcolar  

 

Măsura 3.1 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu 

echipamente didactice/şcolare şi IT 

Măsurat prin:   

 Număr de cladiri de învăţământ reabilitate, consolidate sau extinse 

 Număr de spații de învăţământ dotate cu echipamente didactice/şcolare şi IT 

 

 

Acţiuni 

 

Orizont de 

timp 

Organizaţie responsabilă 

 Solicitarea de a participa la selectarea 

unităţilor de învăţământ eligibile în accesarea 

fondurilor necesare reabilitării şi dotării 

anual Consiliul Local, ISJDolj 

Unitatea școlară 

 Reabilitaterea, consolidarea sau 

extinderea unităţilor de învăţământ  

 

2015 

Consiliul Local, ISJDolj 

Unitatea școlară 

 Utilizarea eficientă a spațiilor de 

învățământ dotate cu echipamente 

didactice/şcolare şi IT 

 

2014-2015 

 

Unitatea școlară 
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Indicatori: - 20% din spațiile de învăţământ TVET au fost reabilitate, consolidate  

                   - 80%  dintre cadrele didactice utilizează dotarea cu echipamente didactice/şcolare şi IT. 

 

 

 

 

Măsura 3.2 Extinderea accesului la formarea continuă finanţabil prin POS DRU 

Măsurată prin:    

 Număr de cursanţi  

 Număr de absolvenţi în calificările cerute de piaţa muncii 

 Număr de cursuri  propuse pentru autorizare 

 Număr de proiecte finanţate prin FSE (POSDRU) 

 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Autorizarea unităţilor de învăţământ pentru formare 

adulţi 

anual Unităţi de 

învăţământ 

 Organizarea de campanii de informare pentru atragerea 

adulţilor la cursurile oferite de către şcolile TVET 

anual ISJ Dolj 

Unitatea școlară  

 Atragerea adulţilor în procesul de formare continuă în 

unităţile de învăţământ TVET 

anual ISJ, unităţi de 

învăţământ 

 Formarea formatorilor pentru FPC anual ISJ Dolj 

Unitatea școlară 

 Accesarea FSE pentru facilitarea accesului adulţilor la FPC anual Unitatea școlară  

Agenți economici 

Indicatori: Creşterea cu 20%, până în 2015, a adulţilor formaţi în şcolile TVET  

                    

           

 

 

 

 

Măsura 3.3 Creșterea numărului de elevi care stau la  internat , ca formă de asistenţă a familiilor 

defavorizate sau aflate în dificultate 

Măsurată prin:    

 Număr de elevi care locuiesc în internat şi care obţin un certificat de competenţe nivel 2 şi 3 

de calificare 

 Număr de elevi beneficiari de burse 

 Număr de proiecte derulate  

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 
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 Realizarea infrastructurii şcolare în internate 2014 ISJ, Unităţi de 

învăţământ, CJ, CL 

 Acordarea de burse/facilităţi de transport  elevilor 

care provin din familiile defavorizate /sau aflate în 

dificultate prin fonduri cu destinaţie specifică 

Anual  ISJ, Unităţi de 

învăţământ, , CL 

 Atragerea elevilor care provin din familii 

defavorizate /sau aflate în dificultate, printr-o ofertă 

educaţionla atractivă şi adaptată nevoilor şi aspiratiilorlor, în 

vederea reducerii abandonului şcolar si obţinerii unui 

certificat de competenţe profesionale nivel 2 si 3 

2014-

2015 

Unităţi de învăţământ, 

CL, agenti 

economici/asociatii 

patronale 

 Indicatori: Reducerea cu 5% a abandonului în rândul elevilor care provin din familii 

defavorizate /sau aflate în dificultate  

            Creşterea cu 10% a absolvenţilor care provin din familii defavorizate /sau aflate în dificultate 

faţă de anul şcolar 2013-2014; 

 

 

Măsura 3.4 Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET  a tinerilor de etnie 

rromă  

Măsurată prin:  

 Număr de elevi de etnie rromă care obţin un certicat de competenţe nivel 2 sau 3 de calificare 

 Număr de tineri, de etnie rromă, peste 18 ani care obţin un certificat de competenţe nivel 2 

sau 3 de calificare 

 Număr de mediatori aflați în curs de școlarizare  

 Număr de proiecte finanţate prin POS DRU 

 

 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Atragerea elevilor de etnie rromă, printr-o ofertă 

educationlă atractivă nevoilor şi aspiraţiilor lor,  în vederea 

reducerii abandonului școlar şi obţinerii unui certificat de 

competenţe profesionale nivel 2 sau 3 

2015  ISJ, Unităţi de 

învăţământ, CJ, CL 

 Acordarea de burse elevilor care provin din familiile de 

etnie rromă pe criterii calitative 

Anual  ISJ, Unităţi de 

învăţământ, CJ, CL 

colaboratori- Biroul 

regional 4 Sud Vest- 

Agenția Națională 

pentru rromi 

 Indicatori: Reducerea cu 50% a ratei abandonului şcolar în rîndul elevilor de etnie rromă şi 

creşterea cu 50% a numărului de elevi de etnie rromă care continuă studiile după finalizarea 

învăţământului obligatoriu 

           Creşterea cu 50% numărului de tineri, de etnie rromă, peste 18 ani care obţin un certificat de 

competenţe nivel 2 sau 3 de calificare 

 

 

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET – finanţat prin POS DRU, fonduri 

guvernamentale 
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Măsura 4.1 Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei 

educaţionale la specificul pieţei muncii 

Măsurată prin:   

 Număr de parteneriate realizate la nivel judeţean şi la nivelul unităţii şcolare 

 Număr curricula elaborate în parteneriat cu agenţii economici 

 Număr de absolvenţi care se angajează la partenerii unităţilor de învăţământ 

 Număr de parteneri formaţi pentru elaborarea şi avizarea CDL 

 Număr de proiecte finanţate prin POS DRU 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Realizarea de parteneriate funcţionale între Univesitatea 

din Craiova, agenţi economici, asociaţii patronale, unităţi de 

învăţământ şi alte organizaţii parteneriale, pentru adaptarea 

ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii 

Anual Unităţile de 

învăţământ /agenţi 

economici 

 Accesarea FSE pentru susţinerea şi dezvoltarea 

parteneriatelor în vederea optimizării ofertei educaţionale 

Anual  

 Implicarea sporită a agenţilor economici în dezvoltarea 

ofertelor de educaţie, relevante pentru nevoile de învăţare 

individuală şi pentru nevoile agentilor economici 

Anual Unităţile de 

învăţământ, agenti 

economici 

 Fiecare unitate de învăţământ TVET, din mediul urban şi 

rural va avea cel puţin un partener – agent economic – la 

elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală şi pentru 

efectuarea instruirii practice 

Anual Unităţile de 

învăţământ, agenti 

economici 

 Facilitarea angajarii absolvenţilor la partenerii unităţilor 

de învăţământ 

Anual Unităţile de 

învăţământ, /agenţi 

economici 

 Crearea de ,,consorţii şcolare” organizate în jurul 

unităţilor şcolare dotate cu echipamente la nivelul standardelor de 

pregătire, care să asigure desfăşurarea orelor de pregătire din aria 

curriculară tehnologii 

Anual Unităţile de 

învăţământ, ISJ, 

agenti economici 

Indicatori: Creşterea cu 5% a numărului de absolvenţi care se angajează la partenerii unităţilor de  

învăţământ, până în 2015, comparativ cu anul şcolar 2012-2013 

 

 

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

– finanţat prin  POS DRU, 

 

Măsura 5.1 Scăderea ratei şomajului în rândul absolvenţilor din sistemul TVET 

Măsurată prin:   

 Număr absolvenţi care se angajează în primele 6 luni de la obţinerea certificatului de 

competenţe sau continua cu nivelul 3 avansat 

 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Realizarea unei baze de date, care să ofere informaţii 

referitoare la rata şomajului absolvenţi seria curentă 

 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de către unităţile 

şcolare 

2014 

Anual 

Unitatea școlară  
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Măsura 5.2 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul  elevilor 

Măsurată prin:   

 Număr de firme nou înfiinţate de către absolvenţii TVET 

 Număr de firme de exerciţiu nou înfiinţate 

 Număr de firme virtuale înfiinţate 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin 

introducerea în CDL a noi conţinuturi  

 

2015 

ISJ, CLDPS, CCD, 

unităţi de 

învăţământ 

 Accesarea FSE în vederea dezvoltării firmelor de exerciţiu 

la nivelul unităţilor de învăţământ ÎPT şi înfiinţarea 

întreprinderilor virtuale 

Anual ISJ, CLDPS, CCD, 

unităţi de 

învăţământ 

 

 

6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul 

formării prin învăţământ tehnic şi profesional 

– finanţat prin POS, CBC si POS Cooperare transnationala si Resurse Umane 

 

Măsura 6.1 Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică la nivel european 

Măsurată prin:   

 Număr de elevi care participă la schimburile de experienţă/ vizite de studiu 

 Număr de cadre care participă la schimburile de experienţă/ vizite de studiu 

 Număr de furnizori FPC care participă la schimburile de experienţă/vizite de studiu 

 Număr de cadre didactice  care participă la schimburile de experienţă/vizite de studiu 

 Număr cursanţi adulţi care participă la schimburile de experienţă/vizite de studiu 

 Număr broşuri editate şi materiale 

 

Acţiuni 

 

Orizont de 

timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Identificarea de parteneri din statele membre ale UE 

pentru unităţile de învăţămât TVET  

Conform 

Apelului 

pentru 

propuneri 

Unităţile de 

învăţământ, ISJ, 

CCD 

 Organizarea de schimburi de experienţă/ vizite de 

studiu în vederea multiplicării şi transferării exemplelor de 

bună practică şi a experienţelor acumulate 

Conform 

Calendarului 

Unităţile de 

învăţământ, ISJ, 

CCD  

 Publicarea semestrială de materiale şi broşuri împreună 

cu partenerii şcolilor TVET din UE 

Când este 

cazul 

Unităţile de 

învăţământ, ISJ, 

CCD 

 

 

Măsura 6.2 Dezvoltarea de programe comune de educaţie inclusivă prin formare iniţială şi 

continuă-finanţabil  

Măsurată prin:   

 Număr de elevi/adulţi care participă la programele comune 

 Număr de elevi/adulţi  care se integrează 

 Număr de programe derulate 

 Număr de cadre didactice care au participat la stagii de formare pentru programele comune 
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 Număr de lectori care au participat la stagii de formare programele comune. 

 

 

Acţiuni 

 

Orizont de 

timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Elaborarea de programe comune de educaţie inclusivă 

intre unităţile de învăţămât TVET  în parteneriat cu şcoli din 

UE  

anual Unităţile de 

învăţământ, ISJ, 

ONG, CLDPS 

 Atragerea elevilor  in programele de educaţie inclusivă Permanent 

 

ISJ,Unităţile de 

învăţământ, CLDPS  

 Formarea cadrelor didactice care participă la programe 

de instruire în domeniul educaţiei inclusive 

Conform 

Calendarului 

CCD Dolj 

CCD,Unităţile de 

învăţământ, 

universităţi, 

 ISJ 

 Formarea lectorilor care participă la programe de 

instruire în domeniul educaţiei inclusive 

Anual CCD,Unităţile de 

învăţământ, 

universităţi, 

 ISJ 

 

Măsura 6.3 Transfer de expertiză cu şcolile din  statele membre din UE   

Măsurată prin:   

 Număr de vizite de studiu, schimburi de experienţă 

 Număr de persoane participante la vizitele de studiu, stagii, diseminări 

 

Acţiuni 

 

Orizont 

de timp 

Organizaţie 

responsabilă 

 Organizarea de campanii de informare privind 

exemplele de bună practică din UE , regiune şi judeţul Dolj 

Anual  C.L.D.P.S. Dolj 

 

            

PROFILUL ECONOMIC JUDEȚEAN 

 

Concluzii din analiza mediului economic al judeţului. Implicaţii pentru ÎPT 

Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de 

dezvoltare. Analizând  ritmurile susţinute de creştere a PIB din ultimii ani se constată o 

tendinţă de micşorare progresivă în timp a decalajului faţă de media europeană.  

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

noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea 

acestora). 

Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel judeţean pe ramuri de 

activitate în perioada 2000-2008 evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB în 

servicii şi în construcţii, în paralel cu scăderea ponderii industriei. 

Comparativ cu structura VAB la nivel regional în 2010, judeţul Dolj se remarcă prin 

ponderea mare a serviciilor reprezentată prin activitatea de hoteluri şi restaurante, iar 

comerţul are o pondere ridicată comparativ cu media regională. Evoluţiile viitoare sunt 

condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin creşterea 

competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu valoare adăugată mare. 
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 Cifrele privind agricultura vorbesc despre importanţa acestui sector în economia 

naţională şi regională, chiar dacă pe termen lung este de aşteptat ca, prin dezvoltarea celorlalte 

sectoare, agricultura să-şi micşoreze ponderea relativă în VAB. 

În privința sănătății se remarcă o creștere a cabinetelor medicale particulare și a 

farmaciilor, pe termen lung este de aşteptat ca, prin dezvoltarea acestora, sectorul sănătate să-

şi mărească ponderea relativă în VAB. 

 

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ  
          

 Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor judeţului Dolj ; 

 Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate;  

 Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi 

crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini; 

 Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural, ca alternativa 

socio-economica a mediului urban; 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor;  

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice; 

 Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu;  

 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;   

 Valorificarea potenţialului turistic local. 

 

Piaţa muncii 

      O abordare cuprinzătoare din perspectiva  analizei pe piaţa muncii pentru scopurile 

planificării strategice în învăţământul profesional şi tehnic include analiza mai multor 

indicatori economico-sociali. (Sursa: PLAI Dolj 2011, PRAI 2011). 

 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 

învăţământul profesional şi liceal tehnologic (anexa 5) 

 Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de 

următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel judeţean): 

comerţ, construcţii, fabricarea produselor din lemn, electric, mecanică electromecanică, 

industrie alimentară, industrie textilă şi pielăre. 
 Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ, 

construcţii, turism şi alimentaţie – locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă 

locuri de muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare - atât pe ansamblul regiunii 

Sud-Vest cât şi la nivelul judeţului Dolj. 

 Industrie alimentară: creşterea locurilor de muncă, scăderea numărului de şomeri în 

domeniu la nivel judeţean şi regional şi în majoritatea judeţelor.  

 În Dolj se prefigurează chiar un deficit de forţă de muncă, în special pentru ocupaţiile din 

domeniul construcţii. 

 

  Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante 

pentru  şcoala postliceală  

  Pentru şcoala postliceală,  se desprind  domeniile: economic, servicii, sănătate şi 

asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică – domenii cu dinamica pozitivă la nivel 

regional şi în majoritatea judeţelor:  tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu 

scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. 

Demografie 

Indicatori demografie: 

Populaţia judeţului Dolj şi a localităţii Craiova la 1 iulie 2011 

 Totală: la 01 ianuarie 2011 în judeţul Dolj s-a înregistrat un număr de 700431 

locuitori. 

 Pe medii (urban, rural): cuprinde 7 municipii, 3 oraşe, 104 comune şi 378 sate. 
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Evoluţia populaţiei judeţului Dolj în 2011 faţă de 2002 a scăzut cu 4,08%.   

Aspecte privind dinamica generală a populaţiei. Structura populaţiei pe grupe de vârstă, 

sexe, medii rezidenţiale 

Populaţia se află pe un trend descendent, trend care caracterizează de altfel populaţia 

ţării în ansamblu. 

Evoluţia populaţiei pe grupe mari de vârstă, la 1 iulie - Regiunea Sud Vest Oltenia în 

intervalul 2007-2010 

Grupa 

de 

vârstă    

(ani) 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

 

1 ian 2011 

  

Total 

(nr.pers.) 

% Total 

(nr.pers.) 

% Total 

(nr.pers.) 

% Total 

(nr.pers.) 

% Total 

(nr.pers.) 

% 

0-14  339644 14,9 331957 14,7 325173 14,4 320107 14,3 317653 14,2 

15-64 1568711 68,8 1561528 69,0 1556604 69,2 1551267 69,3 1549587 69,4 

65+ 371494 16,3 368789 16,3 368788 16,4 367269 16,4 365574 16,4 

Total 2279849 100,0 2262274 100,0 2250565 100,0 2238643 100,0 2232814 100,0 

Sursa: INS (Anuarul Statistic 2004, 2005, 2007, 2007, 2008, 2009 şi statistica regională)  

Proiecţii demografice, concluzii din analiza demografică, implicaţii pentru ÎPT Proiecţii 

INS pentru 2003-2025 

 

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

În ceea ce priveşte distribuţia pe medii, din totalul populaţiei judeţului, la 1 ianuarie 

2011, 54,1% (378733 persoane) au domiciliul stabil în municipii şi oraşe, iar 45,9% (321698 

persoane) în comune şi sate. Tendinţa de creştere a gradului de concentrare a populaţiei în 

municipii şi oraşe se explică prin fluxul migratoriu rural - urban, ca urmare a menţinerii în 

continuare a anumitor diferenţe în condiţiile de viaţă şi de muncă între cele două medii.  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarele Statistice ale României, 2000-2011 

Distribuţia pe sexe 

Evoluţia populaţiei evidenţiază, de asemenea, proporţia majoritară a femeilor, cu o 

uşoară tendinţă de creştere a ponderii lor în totalul populaţiei. La 1 ianuarie 2011, populaţia 

judeţului Dolj a fost de 700431 locuitori din care 339534 bărbaţi (48,5%) şi 360897 femei 

(51,5%). 

Structura pe grupe de vârstă 

  Judeţul Dolj se detaşează  cu ponderea  crescută a populaţiei vârstnice, ponderea 

populaţiei cu vârsta peste 65 ani fiind 16,76% (117395 persoane) din total, faţă de ponderea 

populaţiei de 0-14 ani (14,09%-98709 persoane).   

 

Grupa de 

vârstă 

(ani) 

Regiunea 

Sud Vest 

Oltenia 
jud 

Dolj 

1 ianuarie 2011 

0-14 ani 317653 98709 

15-19 ani 130870 40270 

20-24 ani 167648 52961 

25-29 ani 157356 50263 

30-64 ani 1093713 340833 

peste 65 

ani 365574 117395 

TOTAL 2232814 700431 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2011 
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Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale 

 Din analiza datelor furnizate de INS pentru județul Dolj, în funcție de grupa de vârstă 

și de mediul rezidențial, se constată fenomenul de îmbătrânire a populației, atât în mediul 

urban, cât și în mediul rural.        

 

Structura etnică 

Judeţul Dolj este relativ omogen din punct de vedere etnic, în ceea ce priveşte 

populaţia rromă judeţul Dolj aceasta reprezintă 4,29% din populaţia judeţului. 

 

Mişcarea migratorie 

Estimările Oficiului Internaţional pentru Migraţii, citat în PLAI 2013-2020, relevă 

faptul că migraţia temporară a forţei de muncă în străinătate se situa la nivelul ţării în 2003 la 

cca. 1,7 milioane persoane – fenomen accentuat după integrarea României în UE. 

În schimb, în intervalul 2005-2013, conform prognozei scăderea populaţiei în vârstă 

de muncă va fi moderată (2,8% la nivel naţional), situaţie care însă pare să nu ţină seama de 

migraţia externă a forţei de muncă. 

Tab. 2.3. Emigranţii din judeţul Dolj, pe grupe de vârstă, în anul 2010: 

judeţul total Sub 18 ani 18-25 26-40 41-50 51-60 61- peste 

Dolj 192 35 22 102 25 4 4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic ale României, 2011 

 

Tab. 2.4 Imigranţii  în  judeţul Dolj, pe grupe de vârstă, în anul 2010: 

judeţul total Sub 18 ani 18-25 26-40 41-50 51-60 61- peste 

Dolj 101 11 15 32 22 15 6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic ale României, 2011 

 

Analiza datelor relevă faptul că emigraţia este mai pronunţată în rândul populației 

tinere în vârstă de muncă, acest fapt fiind susținut și de datele în ceea ce priveşte numărul mic 

de locuri de muncă la nivel judeţean, regional şi naţional, urmare a crizei economice. 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 
Din analiza evoluţiei populaţiei judeţului Dolj actuală şi proiectată, pe grupe mari de 

vârstă pentru perioada 2003-2025, putem observa următoarele aspecte cu implicaţii asupra 

sistemului TVET: 

 Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendinţa de descreştere a 

populaţiei determină reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar putea avea 

următoarele implicaţii: 

- reorganizarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa 

muncii, având totodată în vedere servicii de orientare şi consiliere, excedent de cadre 

didactice, abordarea unor nevoi educaţionale specifice. 

-dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării resurselor 

umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea din 

activitate mai târziu şi progresiv. 

 Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului Dolj, cât şi în 

mediul rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

  Procentul ridicat de populaţie rroma din judeţ necesită intensificarea măsurilor 

pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile 

dezavantajate, ca şi înfiinţarea de clase TVET pentru calificări specifice 

 Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, ritmul cel mai alert de 

descreştere înregistrând populaţia de vârstă şcolară are implicaţii directe şi imediate asupra 

reţelei şcolare, impunându-se restructurarea acesteia şi corelarea ofertei educaţionale cu 

cerinţele pieţei muncii.  
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Rata de activitate şi rata de ocupare: 

 şi mai ales a ratei de ocupare la nivel regional, cu 

disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. Îngrijorează în mod deosebit rata de ocupare 

mult mai redusă pentru populaţia feminină şi în mediul rural. 

ocupării care afectează în mod deosebit 

populaţia feminină din mediu rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural 

(în condiţiile unei ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură). 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru ruta 

progresivă.  

Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de 

următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel judeţean): 

comerţ,  construcţii,  fabricarea produselor din lemn,  electric, mecanică electromecanică, 

tehnici poligrafice, industrie alimentară, industrie textilă şi pielărie. 

Piaţa muncii din judeţul Dolj reflectă în mare tendinţele de la nivel regional. 

Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei romaneşti, au dat şi în 

judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei. 

Şcolile din învăţământul profesional şi agenţii economici au un interes reciproc. 

Piaţa muncii are nevoie de elevi calificaţi şi şcolile trebuie să asigure acest lucru. Deşi 

direcţia schimbării este greu de precizat, este foarte important ca şcolile şi agenţii economici 

să creeze o infrastructură de comunicare şi cooperare. 

Agenţii economici sunt implicaţi în elaborarea de curriculum şi de feed-back asupra 

acestora. 

Crearea unui mediu de învăţare activ în afara şcoli, se realizează prin stagiile de 

practică, proiecte, vizite etc. 

Rezultatele parteneriatului cu agenţii economici vor aduce beneficii agenţilor 

economici, şcolilor, elevilor şi comunităţilor locale şi pe scară largă întregii comunităţi. 

Pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii din viitor, punctul de plecare îl constituie o 

analiză a structurii pieţei muncii din prezent. 

Planificarea în educaţie şi în ÎPT nu înseamnă doar planificarea viitoarei producţii de 

forţă de muncă. Orice educaţie presupune dezvoltarea unor competenţe care să le confere 

viitorilor angajaţi un anumit grad de flexibilitate astfel încât aceştia să se poată adapta noilor 

tehnologii şi roluri de la viitorul loc de muncă. 

 

Concluzii: 

 Statele membre ale Uniunii Europene sunt supuse presiunii de a găsi un echilibru 

corespunzător între furnizarea accesului universal la servicii de sănătate de înaltă calitate, 

respectând constrângerile bugetare; 

  Întrucât Comisia Europeană a aprobat la Bruxelles, în 09.11.2011, propunerea privind 

programul ” Sănătate pentru creşterea economică ”, al treilea program multinaţional de 

acţiune a UE în domeniul sănătăţii pentru perioada 2014-2020, elevii Şcolii Postliceale de 

Studii Sanitare Craiova, împreună cu elevi şi cadre didactice din ţări transfrontaliere, pot fi 

pionierii implementării acestei strategii europene; 

 Având în vedere politicile de sănătate promovate de Ministerul Sănătăţii, reţeaua  

sanitară s-a dezvoltat şi în sensul asistenţei medicale private, unităţile sanitare de stat şi-au 

îmbunătăţit şi calitatea serviciilor oferite, ceea ce impune angajarea de personal înalt calificat 

în număr corespunzător. 
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Partea a 2-a – Analiza nevoilor 

 

6.  ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE Şl DE FORMARE 

 

 La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică, 

rata şomajului este relativ mică, datorită privatizării şi supraspecializării în domeniul sanitar; 

 Strategia europeană în domeniul sănătăţii plasează problemele sanitare în centrul 

ansamblului politicilor comunitare, pentru a-i proteja mai mult pe cetăţenii europeni şi pentru 

a le îmbunătăţi starea de sănătate. 

  Responsabilităţile şi competenţele asistentului medical,  transpuse cu dăruire şi 

probitate profesională în actul medical de îngrijire, îi conferă acestuia un loc şi un rol 

important în viaţa societăţii umane; 

 Asistenţii medicali reprezintă cel mai numeros grup de profesionişti din domeniul 

sănătăţii în regiunea europeană (aproximativ 5 milioane), iar rolul lor este fundamental în 

îngrijirea sănătăţii. Acest rol a fost recunoscut în 1977 de Consiliul Europei printr-o directivă 

generală de îngrijire a sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii, începând cu Declaraţia de la 

Alma Ata (1978) şi de-a lungul altor două decenii care au urmat, a arătat continuu importanţa 

contribuţiei asistenţilor medicali la progresul sănătăţii; 

 Misiunea asistenţilor medicali este de a îndeplini funcţii care să promoveze şi să 

menţină starea de sănătate, dar şi să prevină îmbolnăvirile; 

 Pentru următorii 20 de ani, strategia 
 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

 
are în vedere 

asigurarea condiţiilor necesare pentru obţinerea şi menţinerea celui mai înalt nivel posibil de 

sănătate pe toată viaţa pentru toţi oamenii. Realizarea acestui obiectiv major pentru întreaga 

umanitate este de neconceput fără participarea activă, la cele mai înalte standarde profesionale 

posibile, a asistentului medical, component de bază al echipei medicale; 

 Din punct de vedere social trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii 

populaţiei din ţara noastră, care acordă o importanţă deosebită pregătirii sanitare şi îngrijirilor 

de specialitate, fapt ce determină ca primele opţiuni ale elevilor la intrarea în şcolile 

postliceale să fie pentru calificările profesionale de asistent medical generalist şi asistent 

medical de farmacie; 

  La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe 

termen lung asupra întregului sistem de învăţământ şi asupra structurii populaţiei; 

  Îmbătrânirea populaţiei, fenomen caracteristic ultimilor 20 de ani necesită abordarea 

diferită a problemelor sociale şi medicale specifice perioadei actual; 

  Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel naţional şi 

local, existând programe  pentru combaterea delincvenţei, consumului de droguri, 

alcoolismului, sărăciei, șomajului; 

 Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la 

iveală faptul că piaţa educaţională trebuie să fie extinsă şi să devină concurenţială în aproape 

toate segmentele sale. 

 

 Concluzii : 

 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect 

educaţional.  

Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea 

planificată să abordeze nevoile deja identificate. 
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Urmare directă a diagnozei mediului intern şi extern prezentăm: 

 

ANALIZA S.W.O.T. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Toate cadrele didactice sunt calificate; 

 Participarea multor cadre didactice la stagiile de 

formare în problematica reformei procesului educaţional; 

 Auxiliare curriculare şi mijloace de învăţământ, 

omologate de M.E.N.; 

 Manifestarea unui interes deosebit al Şcolii 

Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova  

pentru angrenarea în proiecte educaţionale la nivel 

naţional şi internaţional; 

 Obţinerea de fonduri europene pentru derularea 

unora dintre aceste proiecte; 

 Colaborarea eficientă cu partenerii educaţionali 

locali,  

 Dotarea Şcolii Postliceale de Studii Sanitare 

”Queen Elizabeth” Craiova cu o reţea de calculatoare şi un 

server care permite conectarea  acestora la INTERNET; 

 Dotarea bibliotecii Şcolii Postliceale de Studii 

Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova cu literatură de 

specialitate, cât şi psihopedagogică, pentru consiliere; 

 Preocuparea conducerii Şcolii Postliceale de Studii 

Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova în întreţinerea şi 

dezvoltarea bazei materiale; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în 

respectarea programelor; 

 Implicarea în actul decizional a unui număr mare de 

cadre didactice; 

 Manifestarea unui interes deosebit al Şcolii 

Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova  

pentru angrenarea în proiecte educaţionale la nivel 

naţional şi internaţional; 

 Obţinerea de fonduri europene pentru derularea 

unora dintre aceste proiecte. 

 

 

 creşterea abandonului şcolar (în 

medie 2,5%) 

 mişcarea cadrelor didactice 

apreciabilă, în procent de 24% 

 învăţământ liceal cu rezultate 

slabe la examenul de Bacalaureat 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 necesitatea unei școli postliceale cu specializari in 

domeniul sănătate si asistență pedagogică în zona de 

nord –vest a județului Dolj; 

 interes ridicat al tinerilor din zonă pentru profilurile şi 

specializările propuse de unitatea şcolară; 

 Municipiul Craiova asigură continuarea studiilor 

absolvenților de liceu pe o rază de 40 Kmdi; 

 existenţa mai multor spitale și clinici care deservesc 

populația din regiune; 

 solicitarea  farmaciilor din Craiova pentru formarea de 

personal calificat; 

 

 creşterea abandonului şcolar în 

învățământul liceal 
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 număr crescut al agenţilor economici interesaţi să 

încheie acorduri de parteneriat cu şcoala; 

 orientarea sistemului educaţional către educaţia 

permisivă pentru deprinderi noi. 

 

 Elevilor cu rezultatele deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, care au o 

atitudine civică exemplară şi cunosc limba engleză, Şcoala Postliceală de Studii Sanitare 

”Queen Elizabeth" Craiova le oferă posibilitatea de a efectua învăţământul clinic într-o ţară 

din Uniunea Europeană.  

 

 Absolvenţilor, care au avut o atitudine civică exemplară în decursul celor 3 ani de 

studii şi cunosc limba engleză, Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" 

Craiova le oferă posibilitatea integrării, în domeniul profilurilor de pregătire, pe piaţa 

muncii din Marea Britanie, pe bază de contract ferm. 
  

 Efectuarea  învăţământul clinic sau angajarea în Marea Britanie au ca temei juridic 

contractul de Consultanţă şi Marketing încheiat între Asociaţia MARI HELP Craiova, 

fondatorul şi finanţatorul Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova şi 

Work Experience Ltd., U.K., corporaţie britanică de plasare a forţei de muncă din Europa de 

Est pe piaţa muncii din Regatul Unit. 

 

 Contractul de Consultanţă şi Marketing încheiat cu corporaţia britanică WORK 

EXPERIENCE Ltd, UK, are în vedere orientarea profesională a elevilor, efectuarea 

învăţământului clinic în unităţi din domeniul îngrijirilor medicale şi asistenţei sociale, clinici 

şi spitale de prestigiu din Marea Britanie, precum şi posibilitatea angajării absolvenţilor Şcolii 

Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova pe piaţa muncii din Marea Britanie, 

conform pregătirii şi profilului calificărilor.  

 

ANALIZA PESTEM ( Context politic, economic, social, tehnologic, ecologic, medical ) 

 

1. Context politic: 
Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este construită în jurul 

următoarelor obiective majore: 

 Calitatea ridicată a educaţiei şi construirea societăţii bazate pe cunoaştere; 

 Acces egal şi sporit la educaţie; 

 Transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României; 

 Investiţia în capitalul uman considerată ca cea mai profitabilă pe termen lung; 

 Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 

 Dezvoltarea insituţională a educaţiei permanente; 

 Informarea partenerilor educaţionali şi a publicului; 

 Flexibilitatea faţă de noile cerinţe ale economiei; 

 Structura modulară a calificărilor. 

 

2. Contextul economic 

 Criza financiară a evidenţiat nevoia de a îmbunătăţi raportul cost-eficacitate al 

sistemelor de sănătate;   

 Statele membre ale Uniunii Europene sunt supuse presiunii de a găsi un echilibru 

corespunzător între furnizarea accesului universal la servicii de sănătate de înaltă 

calitate, respectând constrângerile bugetare; 

 Întrucât Comisia Europeană a aprobat la Bruxelles, în 09.11.2011, propunerea 

privind programul ” Sănătate pentru creşterea economică ”, al treilea program 
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multinaţional de acţiune a UE în domeniul sănătăţii pentru perioada 2014-2020, 

elevii Şcolilor Postliceale Sanitare, împreună cu elevi şi cadre didactice din ţări 

transfrontaliere, pot fi pionierii implementării acestei strategii europene; 

 Având în vedere politicile de sănătate promovate de Ministerul Sănătăţii, reţeaua  

sanitară s-a dezvoltat şi în sensul asistenţei medicale private, unităţile sanitare de stat 

şi-au îmbunătăţit şi calitatea serviciilor oferite, ceea ce impune angajarea de personal 

înalt calificat în număr corespunzător; 

 La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică, 

rata şomajului este relativ mică, datorită privatizării şi supraspecializării în domeniul 

sanitar; 

 Elevii Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova  îşi pot 

îndeplini vocaţia numai printr-un nivel ridicat al însuşirii cunoştinţelor teoretice şi 

practice care le sunt predate, iar prin transpunerea acestora la viitorul loc de muncă 

pot contribui la realizarea unei asistenţe medicale la standarde europene, care să 

menţină o populaţie sănătoasă şi activă mai mult timp, fapt ce va conduce implicit la 

o creştere economică. 

 

         3.Contextul social 

 La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică, 

rata şomajului este relativ mică, datorită privatizării şi supraspecializării în domeniul 

sanitar; 

 Strategia europeană în domeniul sănătăţii plasează problemele sanitare în centrul 

ansamblului politicilor comunitare, pentru a-i proteja mai mult pe cetăţenii europeni 

şi pentru a le îmbunătăţi starea de sănătate; 

 Responsabilităţile şi competenţele asistentului medical,  transpuse cu dăruire şi 

probitate profesională în actul medical de îngrijire, îi conferă acestuia un loc şi un rol 

important în viaţa societăţii umane; 

 Asistenţii medicali reprezintă cel mai numeros grup de profesionişti din domeniul 

sănătăţii în regiunea europeană (aproximativ 5 milioane), iar rolul lor este 

fundamental în îngrijirea sănătăţii. Acest rol a fost recunoscut în 1977 de Consiliul 

Europei printr-o directivă generală de îngrijire a sănătăţii; 

 Organizaţia Mondială a Sănătăţii, începând cu Declaraţia de la Alma Ata (1978) şi 

de-a lungul altor două decenii care au urmat, a arătat continuu importanţa contribuţiei 

asistenţilor medicali la progresul sănătăţii; 

 Misiunea asistenţilor medicali este de a îndeplini funcţii care să promoveze şi să 

menţină starea de sănătate, dar şi să prevină îmbolnăvirile; 

 Pentru următorii 20 de ani, strategia 
 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

 
are în vedere 

asigurarea condiţiilor necesare pentru obţinerea şi menţinerea celui mai înalt nivel 

posibil de sănătate pe toată viaţa pentru toţi oamenii. Realizarea acestui obiectiv 

major pentru întreaga umanitate este de neconceput fără participarea activă, la cele 

mai înalte standarde profesionale posibile, a asistentului medical, component de bază 

al echipei medicale; 

 Din punct de vedere social trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii 

populaţiei din ţara noastră, care acordă o importanţă deosebită pregătirii sanitare şi 

îngrijirilor de specialitate, fapt ce determină ca primele opţiuni ale elevilor la intrarea 

în şcolile postliceale să fie pentru calificările profesionale de asistent medical 

generalist şi asistent medical de farmacie.; 

 La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe 

termen lung asupra întregului sistem de învăţământ şi asupra structurii populaţiei; 

 Îmbătrânirea populaţiei, fenomen caracteristic ultimilor 20 de ani necesită abordarea 

diferită a problemelor sociale şi medicale specifice perioadei actuale; 
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 Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel naţional şi 

local, existând programe pentru combaterea delincvenţei, drogurilor, alcoolismului, 

sărăciei, somajului. 

 

4. Contextul tehnologic 

 Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce  la 

îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT: 

 În acest context, cercetarea în nursing şi utilizarea tehnologiei informaţiei în  

domeniul sănătăţii este esenţială pentru a furniza asistenţă medicală de înaltă calitate 

pentru toţi cetăţenii,  în prezent şi în viitor.; 

 Se impune, în mod deosebit, combaterea unor probleme tot mai acute şi a unor 

riscuri majore la adresa sănătăţii, cum ar fi pandemiile şi bioterorismul; 

 O atenţie deosebită o constituie dezvoltarea de proiecte şi parteneriate europene  care 

asigură mobilitatea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii sistemelor moderne 

existente în unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană. 

 

Factori de influenţă: 
 Dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de informare, conectarea unităţilor de 

învăţământ la Internet; 

 Dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional; 

 Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin diverse 

programe derulate. 

 

5. Contextul ecologic 

 Dezvoltarea societăţii de consum impune în mod necesar implicarea comunităţilor, a 

unităţilor de învăţământ, ca parte a acestora,  în adoptarea şi promovarea unor politici 

educaţionale în domeniul ecologic;  

 Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce 

influenţează starea generală de sănătate. 

 

           6. Contextul medical 

 Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ansamblul de factori externi 

şi interni care prezintă un grad ridicat de risc pentru sănătatea umană au determinat 

modificarea morbidităţii în rândul populaţiei.  Bolile cardiovasculare, cancerul, 

SIDA, alcoolul şi consumul de droguri şi fenomenul procesului de îmbătrânire 

reprezintă cele cinci probleme majore ale lumii în domeniul sănătăţii; 

 Imbătrânirea populaţiei, fenomen demografic predominant în ultimii 15 ani, modifică 

abordarea medicală a pacientului, impunându-se creşterea cheltuielilor privind 

serviciile medicale, înalta calificare a personalului, dezvoltarea specialităţilor şi a 

unităţilor sanitare.  

De aici rezultă necesitatea formării, diversificării personalului mediu sanitar pregătit 

prin Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova. 

 

 

7. ȚINTE STRATEGICE; OBIECTIVE SPECIFICE  

 

OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE LA NIVEL NAŢIONAL 
Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului în România până în anul 2020 sunt: 

 Realizarea echităţii în educaţie; 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii;  

 Formarea competenţelor cheie; 
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 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice 

şi sociale; 

 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către 

mediul social, economic şi cultural; 

 Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale;  

 învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

 Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 

 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE ŞCOLII POSTLICEALE DE STUDII SANITARE 

”QUEEN ELIZABETH”  CRAIOVA 

 

Oferta educaţională este construită în jurul următoarelor obiective majore; 

Obiectiv general  1: Acces egal şi sporit la educaţie; 

Obiectiv general  2: Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei; 

Obiectiv general  3: Autonomia profesională a cadrelor didactice; 

Obiectiv general  4: Realizarea unui parteneriat corect cu beneficiarii direcţi şi 

                   indirecţi ai procesului educativ; 

Obiectiv general  5: Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv 

                                               educativ. 

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova îşi propune realizarea 

acestor obiective generale, înţelegerea şi aprofundarea lor, precum şi stabilirea unui plan de 

măsuri cu termene şi responsabilităţi concrete şi realiste.   

 

OBIECTIVE SPECIFICE. ŢINTELE STRATEGICE 

 

 Până la sfârşitul anului 2019, Şcoala Postliceal[ de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” 

Craiova , va fi recunoscută pentru: 

I.Implementarea unei politici de adaptare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de 

forţă de muncă, tot mai mobilă şi flexibilă , diversificarea acţiunilor pentru promovarea 

imaginii şi creşterea prestigiului şcolii prin extinderea ofertei pentru formarea continuă a 

adulţilor. 

II.Transformarea şcolii într-o organizaţie care asigura o educaţie de înaltă calitate, 

accesbilă, permisivă şi adaptată, cu absolvenţi profesionisti, buni cunoscatori ai procedurilor 

şi limbajului tehnic , informatic si specific, dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi 

profesorilor într-un proces tot mai complex de formare continuă, încurajarea spiritului de 

competiţie şi iniţiativă , implcare si responsabilitate, dezvoltarea unui înalt ethos profesional. 

III.Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării  

mijloacelor   necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare 

experimentală şi generalizarea utilizării tehnicii de calcul  în predare, creşterea cuantumului 

resurselor materiale şi  financiare atrase. 

IV.Implementarea  unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii 

întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea, 

implicarea, asumarea, dezvoltarea profesională. 

V.Crearea unui parteneriat educativ eficient prin atragerea şi consultarea elevilor şi 

colaborarea cu factori educativi şi parteneri, locali şi regionali, pentru sprijinirea absolventilor 

şi plasarea lor între ofertanţii de servicii medicale de bună calitate. 
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ACTIUNI STRATEGICE 

 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 

                                 ACȚIUNI STRATEGICE 

Acțiuni 

curriculare 

Acțiuni 

Financiare a 

dotărilor 

materiale 

Acțiuni 

Investiţia în 

resursa 

umană 

Acțiuni 

Relaţiile 

comunitare 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

I.Implementarea 

unei politici de 

adaptare a ofertei 

educaţionale la 

cerinţele pieţei de 

forţă de muncă, tot 

mai mobilă şi 

flexibilă , 

diversificarea 

acţiunilor pentru 

promovarea 

imaginii şi 

creşterea 

prestigiului şcolii 

prin extinderea 

ofertei pentru 

formarea continuă 

a adulţilor. 

 

 

- Aplicare de 

chestionare 

absolvenților de 

liceu, posibililor 

angajatori şi 

persoane interesate; 

- Cunoaşterea noilor 

calificări 

profesionale   

cerute,  

precum şi a noilor 

abilităţi necesare 

absolvenţilor; 

-Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

mediatizare şi 

diseminarea 

a informaţiilor;  

- Implicarea cadrelor 

didactice în 

popularizarea 

rezultatelor  unității 

școlare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Achiziţionarea  

materialelor 

necesare; 

- Identificarea 

surselor de 

finanţare; 

-  Asigurarea 

logisticii necesare 

pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

mediatizare şi 

diseminare a 

informaţiilor. 

 

 

-Stimularea 

materială a 

cadrelor 

didactice.  

 

 

-Extinderea 

parteneriatului  

cu elevii şi 

implicarea 

acestora în 

pregătirea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare; 

 -Extinderea 

parteneriatului  

cu instituţii şi 

ONG-uri. 
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0 1 2 3 4 

 

II.Transformarea 

şcolii într-o 

organizaţie care 

asigură o educație 

de înaltă calitate, 

accesbilă, 

permisivă  și 

adaptată , cu 

absolvenți 

profesioniști, buni 

cunoscători ai 

procedurilor și 

limbajului tehnic , 

informatic și 

specific, 

dezvoltarea 

abilităţilor 

practice ale 

elevilor  şi 

profesorilor într-

un proces tot mai 

complex de 

formare continuă, 

încurajarea 

spiritului de 

competiţie şi 

iniţiativă , 

implicare  și 

responsabilitate, 

dezvoltarea unui 

înalt ethos 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Încadrarea cu 

personal didactic cu 

o înaltă pregătire 

ştiinţifică şi 

metodică, receptiv la 

nou şi interesat de 

perfecţionare şi 

formare continuă. 

- Dezvoltarea 

competenţelor 

specifice în calitatea 

profesională de 

asistent medical, 

anume: 

administrarea 

medicamentelor, 

acordarea  

îngrijirilor de 

urgenţă, măsurarea şi 

supravegherea 

funcţiilor vitale, 

efectuarea 

explorărilor şi 

investigaţiilor 

paraclinice, 

comunicarea cu 

pacienţii şi familia 

acestora, lucrul în 

echipă, aplicarea 

măsurilor igienico- 

sanitare la locul de 

muncă, realizarea 

educaţiei sanitare în 

vederea menţinerii 

stării de sănătate, 

completarea 

documentaţiei de 

evidenţă a 

pacienţilor şi a 

medicaţiei, aplicarea 

şi respectarea 

normelor de P.M. şi 

P.S.I.; 

- Valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de paleta 

largă de cursuri de 

formare. 

 

 

- Achiziţionarea  

materialelor 

necesare; 

- Identificarea 

surselor de 

finanţare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posibilitatea 

susținerii 

financiare a 

cadrelor 

didactice și a 

elevilor cu 

rezultate 

deosebite în 

efectuarea 

unor stagii de 

practică; 

-Asigurarea 

serviciului de 

asistență 

psiho-

pedagogică 

prin 

intermediul 

specialiştilor; 

- Elaborarea de 

materiale şi 

ghiduri 

metodice în 

comisiile de 

specializare; 

- Participarea 

la programe de 

formare în 

specialitatea 

cadrelor 

didactice; 

-Elaborarea de 

materiale şi 

ghiduri 

metodice în 

comisiile de 

specializare. 

 

 

-Colaborarea cu 

Casa Corpului 

Didactic pentru 

participarea la 

cursuri de 

formare în 

specialitate şi 

metodica 

pregătirii 

specialităţii; 

 -Colaborarea cu 

comitetele  

claselor. 
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0 1 2 3 4 

III.Modernizarea 

şi dezvoltarea 

bazei materiale a 

şcolii în vederea 

asigurării  

mijloacelor   

necesare 

promovării unui 

învăţământ 

modern, de 

calitate, bazat pe 

modelare 

experimentală şi 

generalizarea 

utilizării tehnicii 

de calcul  în 

predare,creşterea 

cuantumului 

resurselor 

materiale şi  

financiare atrase. 

- Organizarea de 

cabinete şi 

laboratoare de 

specialitate, pentru 

toate disciplinele din 

planul de învăţământ 

- Modernizarea bazei 

materiale existente. 

- Asigurarea pentru 

fiecare catedră (arie 

curriculară) a cel 

puţin un calculator 

performant şi o 

imprimantă 

- Creşterea 

numărului de 

volume de 

specialitate şi a 

fluxului de elevi în 

cadrul bibliotecii 

şcolii. 

- Procurarea de 

fonduri 

extrabugetare; 

-Realizarea 

programului de 

achiziţii de bunuri 

şi servicii  în 

condiţiile legii; 

-Alocarea 

resurselor 

necesare pentru 

asigurarea 

condiţiilor de 

funcţionare a 

unităţii şcolare; 

- Achiziţionarea 

materialelor 

necesare;  

-Identificarea 

surselor de 

finanţare; 

-Folosirea 

eficientă a 

dotărilor 

existente. 

 

 

- Identificarea 

resurselor 

financiare 

necesare 

dezvoltării 

resursei umane 

implicată în 

conducerea 

compartimente 

lor şcolii. 

 

-Implicarea 

Consiliului 

Reprezentativ al  

elevilor în 

identificarea de 

noi surse de 

finanţare; 

-Implicarea 

elevilor și a 

posibililor 

angajatori în 

managementul 

calității . 

IV.Implementarea  

unui sistem 

propriu de 

monitorizare şi 

evaluare a 

activităţii 

întregului colectiv 

al şcolii care să 

evidenţieze, să 

promoveze şi să 

stimuleze 

valoarea, 

implicarea, 

asumarea, 

dezvoltarea 

profesională. 

 

 

 

 

 

 

 

- Dezvoltarea unei 

culturi şi a unei 

mentalităţi a calităţii 

la nivelul întregului 

personal al şcolii; 

- Elaborarea şi 

implementarea 

instrumentelor de 

asigurare a calităţii 

conform Legii 

87/2006 „Ordin 

MEdCT 

4889/09.08.2006” şi 

„Ghidul comisiei ” 

Asigurarea şi 

Evaluarea Calităţii 

partea a II-a din 

iunie 2007 anexa 5- 

model ARACIP. 

- Asigurarea 

fondurilor pentru  

amenajarea 

corespunzătoare a 

spațiilor destinate 

derulării 

procesului de 

învățământ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participarea 

cadrelor 

didactice la 

stagiile de 

formare 

organizate de 

ISJ sau alte 

instituții 

abilitate în 

acest sens. 

 

 

 

 

Colaborarea cu 

ISJ pentru 

elaborarea şi 

implementarea 

instrumentelor de 

asigurare a calităţii. 
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0 1 2 3 4 

V.Crearea unui 

parteneriat 

educativ eficient 

prin atragerea şi 

consultarea 

elevilor şi 

colaborarea cu 

factori educativi si 

parteneri ,locali şi 

regionali,pentru 

sprijinirea 

absolventilor si 

plasarea lor intre 

ofertantii de 

servicii medicale 

de buna calitate. 

-implementarea unor 

acorduri, 

parteneriate prin care 

elevii scolii sa 

participe ,activ si 

direct, la activitati de 

voluntariat sau 

practica de 

specialitate care sa le 

asigure insusirea si 

dezvoltarea 

competentelor 

necesare profesiei. 

   

-Asigurarea 

logisticii necesare 

pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

mediatizare şi 

diseminarea a 

informaţiilor. 

 

-Extinderea 

parteneriatului 

cu instituţii şi 

ONG-uri. 

Extinderea 

parteneriatului cu 

elevii şi 

implicarea 

acestora în 

pregătirea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare; 

-Extinderea 

parteneriatului cu 

instituţii şi ONG-

uri.  

 

  

Motivarea stabilirii ţintelor strategice 

 

Sănătatea reprezintă unul din domeniile prioritare în dezvoltarea unei societăţi  

moderne, unul din elementele de bază în adaptarea populaţiei la schimbările macroeconomice, 

sociale şi de mediu. 

Comisia Europeană a subliniat că „promovarea unei stări bune de sănătate este parte 

integrantă a obiectivelor de creştere economică inteligentă şi favorabilă incluziunii pentru 

Europa 2020. Menţinerea unei populaţii sănătoase şi active mai mult timp are un impact 

pozitiv asupra productivităţii şi competitivităţii. Inovarea în domeniul asistenţei medicale 

contribuie la abordarea cu succes a provocării reprezentate de sustenabilitate în acest sector în 

contextul schimbărilor demografice”, iar acţiunea în vederea reducerii inegalităţilor în 

domeniul sănătăţii este importantă pentru a obţine o „creştere economică favorabilă 

incluziunii”. 

Şcoala noastră răspunzând solicitărilor venite din partea comunităţii îşi propune 

promovarea valorilor printr-o bună pregătire teoretică şi practică, care să permită elevilor o 

bună integrare în orice unitate sanitară. 

Ca urmare, noi răspundem nevoilor de cadre, specializărilor medicale şi tipurilor 

de unităţi medicale din judeţ. 

Elevii Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova printr-un nivel 

ridicat al însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice şi prin transpunerea acestora la viitorul loc 

de muncă pot contribui la realizarea unei asistenţe medicale la standarde europene, care să 

menţină o populaţie sănătoasă şi activă mai mult timp 

De aici rezultă necesitatea formării, diversificării personalului mediu sanitar 

pregătit prin Scoala Postliceala de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova. 
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8. PROGNOZA PRIVIND REZULTATELE LA INVATATURA  

 

 

Specializarea 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

Asistent medical 

generalist  

100 %FB 100%FB 100%FB 

 Asistent medical de 

farmacie 

 

100 %FB 100%FB 100 %FB 

 

Rezultatele școlare sunt centralizate semestrial si anual  pe clase /ani de studiu si la 

nivel de scoala .  

Analiza acestor rezultate se regăsește în raportul comisiei metodice, raportul 

semestrial si cel anual al managerului școlii, analiza CEAC, în procesele-verbale ale 

Consiliului profesoral .  

 

 

 9.   PROGNOZA PRIVIND TRAIECTUL ȘCOLAR AL ELEVILOR  

 

Parteneriatele cu spitalele, în funcţie de profilurile claselor, vor asigura inserția 

absolvenților pe piata muncii respectiv: 

- Pentru clasa I A AMG (asistent medical generalist) – parteneriat cu Spitalul Municipal 

Filantropia Craiova; 

- Pentru clasa IB AMF (asistent medical de farmacie) – parteneriat cu Farmacia 

“Catena” Craiova si Farmacia “Prima” Craiova.  

- Contractul de Consultanţă şi Marketing încheiat cu corporaţia britanică WORK 

EXPERIENCE Ltd, UK, are în vedere orientarea profesională a elevilor, efectuarea 

învăţământului clinic în unităţi din domeniul îngrijirilor medicale şi asistenţei sociale, 

clinici şi spitale de prestigiu din Marea Britanie, precum şi posibilitatea angajării 

absolvenţilor Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova pe piaţa 

muncii din Marea Britanie, conform pregătirii şi profilului calificărilor.  

      

 

10. DEZVOLTAREA UNUI INVĂŢĂMÂNT INCLUZIV ÎN ŞCOALA POSTLICEALĂ 

DE STUDII SANITARE ”QUEEN ELIZABETH" CRAIOVA ( DE ASIGURARE A 

EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIE ŞI DE SPRIJINIRE A ELEVILOR DIN 

GRUPURI SOCIALE DEFAVORIZATE, RESPECTIV A CELOR CU CERINŢE 

EDUCAŢIONALE SPECIALE ) 

 

10.1.1 INTEGRAREA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE 

 

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova se adreseze nevoilor 

de învăţare ale tuturor elevilor, ținând cont și de nevoile celor vulnerabili la marginalizare şi 

excludere.  

În contextul educaţiei incluzive “…şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o 

deosebire privind condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă 

natură.  Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care 

muncesc, copiii din populaţii îndepărtate sau nomade, copiii aparţinând minorităţilor 

lingvistice, etnice sau culturale şi copiii din alte zone sau grupuri dezavantajate sau 

marginalizate. (Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul General de Acţiune al Nevoilor Speciale 

în Educaţie, paragraful 3).” 
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Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova are preocupări în 

educaţia inclusivă având o orientare care presupune o schimbare a modalităţilor de tratare a 

problemelor educaţionale, bazată pe considerentul că modificările în metodologie şi 

organizare, aduse pentru a răspunde elevilor cu dificultăţi de învăţare, sunt benefice pentru 

toţi elevii școlii. 

  Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova acordă acces la 

educație tuturor tinerilor, indiferent de apartenenţa lor, astfel ca elevi cu dizabilităţi şi ceilalţi 

fără probleme să înveţe împreună, punând accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional să 

răspundă diversităţii copiilor si nevoilor ce decurg din acestea. 

În acest sens, Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova va 

actiona prin: 

 Elaborarea unui plan de incluziune adaptat la condiţiile şcolii/ clasei – termen 01 

octombrie 2018, răspunde director; 

 Utilizarea unor diverse procedee educative  ţinând cont de diferenţele culturale, lingvistice 

şi aptitudinale – termen sem. I 2018, răspunde director și Comisia metodică; 

 Realizarea unei platforme speciale pentru accesul în școală a persoanelor cu dizabilități 

locomotorii – termen15 septembrie 2018, răspunde director ; 

 Repartizarea elevilor cu dizabilități locomotorii în clasele de la parter -termen 15 

septembrie 2018, răspunde director; 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale în comunitate- termen 15 octombrie 2018, răspunde 

director. 

 Participarea elevilor la acţiuni şi activităţi prin care să simtă că fac parte din comunitate, 

că nu sunt excluşi, astfel încât sentimentul că sunt marginalizaţi să nu mai domine viaţa lor - 

termen 15 mai 2019, răspunde director; 

 Strategii de evaluare, programe de intervenţie şi modalităţi de planificare a activităţilor 

elaborate de colectivul şcolii în colaborare cu toate instituţiile din comunitatea locală 

implicate în problematica copiilor -termen semestrul I 2018, răspunde director; 

  Informarea şi consilierea familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale - termen 

semestrul I 2018, răspunde director. 

 

10.1.1 PROGRAME PENTRU POPULAŢIA ŞCOLARĂ RROMĂ 

     

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova , prin activitatile si actiunile 

sale, va susţine obiectivelele Strategiei Guvernamentale privind integrarea rromilor (HG 

430/2001), în concordanţă cu Strategia judeţeană pentru integrarea rromilor şi cu Strategia ISJ 

Dolj privind integrarea şcolară a copiilor rromi şi a copiilor cu dizabilităţi.  

În acest sens, Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova si-a prevăzut 

următoarele acţiuni: 

•Implementarea programului „A doua şansă” pentru învăţământului preuniversitar pentru 

completarea studiilor şi integrarea profesională a copiilor rromi - termen 15 iunie 2018, 

răspunde director; 

•Implementarea unui proiect european: „Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a grupurilor 

dezavantajate cu focalizare pe rromi”, proiect ce urmează a fi depus pentru finanţare până la 

31 martie 2019; 

•Derularea unui program de informare a elevilor rromi în vederea ocupării locurilor rezervate 

etniei la facultăţi- termen 15 septembrie 2019, răspunde director. 
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11. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

                                                                                                                                                   

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuiele de venituri şi cheltuiele pentru orizontul 

anilor 2018-2023 

 

           - mii lei 

Nr. 

crt. 

Denumirea indicatorilor 2018-   

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

  0 1 2 3 4 5 6 

   

  1 

TITLUL I - VENITURI 

(rd.2+rd3+rd4+rd5+rd6),total, din care : 

 

459 

 

939 

 

1.357 

 

1.357 

 

1.777 

   

  2 

1.1  Venituri din taxe de şcolarizare           

390 

 

780 

 

1.170 

 

1.170 

 

1.560 

   

3 

1.2. Venituri din fonduri europene                     

- 

 

100 

 

120 

 

120 

 

140 

  

4 

1.3  Venituri din sponsorizări  

30 

 

15 

 

20 

 

20 

 

25 

   

5 

1.4. Venituri din donaţii  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

   

6 

1.5  Alte surse  

37 

 

42 

 

45 

 

45 

 

50 

  

7 

TITLUL II - CHELTUIELI  CURENTE 

(rd.8+rd.24+rd.44+rd.49+rd.50+rd.59),total, 

din care : 

 

459 

 

939 

  

1.357 

  

1.357 

 

1.777 

  8 CAP.I - Cheltuieli de personal ( rd.9+rd.19) 292 535 754 754 979 

  9 1.Cheltuieli salariale, total, din care:   218 387 532 532 683 

10 1.1.Cheltuieli cu salariile personalului de 

conducere, brut 

86 86 86 86 86 

11 1.2.Cheltuieli cu salariile pers. didactic şi 

nedidactic auxiliar, brut 

 

104 

 

208 

 

312 

 

312 

   

416 

12 1.3 Cheltuieli cu personalul nedidactic, brut      22  44 66 66        88       

13 1.4 Fond de premii        3 10 15 15     20 

14 1.5 Prima de vacanţă         - 15 20 20    25 

15 1.6 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara 

unităţii  

       1 3 5 5      6 

16 1.7 Indemnizaţii de delegare        2 4 5 5   10 

17 1.8 Alte drepturi salariale în bani        - 2 3 3    7 

18 1.9 Cheltuieli salariale în natură - Tichete de 

masă 

       - 15 20 20 25 

19 2.Impozite şi contribuţii aferente 

salariilor,total, din care: 

     74 148 222 222 296 

20 2.1. Aferente salariilor personalului de 

conducere 

     24 48 72 72   96 

21 2.2. Aferente salariilor personalului didactic şi 

nedidactic auxiliar  

     40 80 120 120 160 

22 2.3. Aferente salariilor personalului nedidactic        8 16 24 24   32 

23 2.4. Alte contribuţii        2 4 6 6   8 

24 CAP.II. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

(rd.25+rd.36+rd.40+ rd.43), total,din care: 

     33 70 101 101 140 
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25 1. Bunuri şi servicii, total, din care :     22 46 67 67 94 

26 1.1.Furnituri de birou       3 6 9 9 12 

27 1.2.Materiale pentru curăţenie       2   5 7 7 10 

28 1.3.Incălzit, iluminat şi forţă motrică       5 10 15 15 20 

29 1.4.Apă, canal şi salubritate       5 10 15 15 20 

30 1.5.Carburanţi şi lubrifianţi       2 5 7 7 9 

31 1.6.Piese de schimb      - - 2 2 5 

32 1.7.Transport      1 3 4 4 6 

33 1.8.Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet      2 2 2 2 2 

34 1.9.Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional 

     1 3 4 4 7 

35 1.10.Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 

     1 2 2 2 3 

36 2. Bunuri de natura obiectelor de inventar, 

total, din care : 

     2 5 9 9 14 

37 2.1.Uniforme si echipament      - 1 3 3 5 

38 2.2.Lenjerie şi accesorii de pat      - 1 2 2 4 

39 2.3.Alte obiecte de inventar      2 3 4 4 5 

40 3.Deplasări, detaşări, transferări,total, din 

care: 

    7 14 20 20 25 

41 3.1.Deplasări interne, detaşări, transferări      2 4 5 5 8 

42 3.2.Deplasări în străinatate     5 10 15 15 17 

43 4.Materiale de laborator, materiale sanitare, 

total 

    2 5 5 5 7 

44 CAP.III - Cercetare-dezvoltare,total, din 

care: 

    6 12 16 16 21 

45 1.Cărţi, publicaţii şi materiale documentare      3 4 6 6 6 

46 2.Consultanţă şi expertiză     - 1 3 3 5 

47 3.Pregătire profesională  2                 5            5 5 7 

48 4.Protecţia muncii     1 2 2 2 3 

49 CAP.IV - Transferuri curente   84 168 252 252 336 

50 CAP.V -  Alte cheltuieli, total, din care:   35 103 141 141 195 

51 1.Burse    - 5 5 5 10 

52 2.Finanţarea unor programe şi proiecte U.E    - 20 30 30 35 

53 3.Reclamă şi publicitate     3 5 5 5 7 

54 4.Protocol şi reprezentare     2 5 5 5 9 

55 5.Prime de asigurare non-viaţă     - 1 1 1 3 

56 6.Chirii  26 60 87 87 120 

57 7.Fondul Preşedintelui    3 5 5 5 8 

58 8. Alte cheltuieli (comisioane şi dobânzi 

bancare, cheltuieli judiciare şi 

extrajudiciare,tichete cadou şi alte cheltuieli cu 

bunuri şi servicii) şi altele n.c.a. 

   1  2 3 3 3 

59 CAP.VI. - Cheltuieli de capital, total, din 

care: 

  5 51 93 93 106 

60 1.Construcţii   - - 30 30 34 

61 2.Maşini, echipamente şi mijloace de transport    - 40 45 45 50 

62 3.Mobilier, aparatură birotică şi alte active 

corporale  

  4 6 8 8 10 

63 4.Alte active fixe   1 5 10 10 12 
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Responsabilităţile personalului de conducere, didactic şi didactic auxiliar 

 

Pentru realizarea Ţintei nr.1,  personalul de conducere, personalul didactic 

şi didactic auxiliar vor urmări: 

1.1. Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi participare 

la nivelul Școlii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova şi la nivelului clasei 

de elevi. 

1.2. Să coordoneze desfăşurarea unei activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi 

sunt elevi. 

1.3. Să ofere un model posibil de urmat. 

1.4. Să dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o bună selecţie a 

personalului didactic. 

1.5. Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe necesitate, oportunitate şi 

eficienţă . 

1.6. Să promoveze imaginea Școlii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova 

prin intermediul parteneriatelor şi mass-mediei locale şi centrale. 

1.7. Să formeze competenţe managerial-antreprenoriale şi să ghideze opţiunile elevilor pentru 

carieră. 

Pentru realizarea Ţintei nr. 2, personalul de conducere, personalul didactic şi didactic auxiliar 

vor urmări: 

2.1. Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe elev. 

2.2. Să formeze competenţe de investigare, de cercetare, să dezvolte creativitatea elevilor. 

2.3. Să coordoneze lucrări de creaţie, de cercetare. 

2.4. Să iniţieze şi să realizeze proiecte educaţionale. 

2.5. Să disemineze informaţia în comunitate. 

2.6. Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea de rezultate performante obţinute la 

evaluările de parcurs şi la evaluările finale (Teste clasa, Teste Naţionale, Examen de 

competenţă profesională). 

2.7..Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor la olimpiade/concursuri 

şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii sportive, etc. 

2.8.  Să formeze echipe reprezentative competitive la nivel judeţean şi naţional. 

2.9.  Să consilieze şi orienteze elevii pentru alegerea unei cariere de succes. 

2.10. Să formeze un corp profesoral performant. 

 

Pentru realizarea Ţintei nr. 3, personalul de conducere, personalul didactic şi didactic auxiliar 

vor urmări: 

3.1. Să îmbogăţească baza didactică materială a Școlii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen 

Elizabeth” Craiova 

3.2. Să formeze o cultură profesională în jurul computerului. 

3.3. Să integreze mijloacele moderne audio-vizuale, calculatorul în activitatea curriculară şi 

extracurriculară. 

3.4  Să utilizeze TIC în predare-învăţare. 

3.5. Să asigure fiecărui elev al Scolii cel puţin o oră/săptămânal accesul la calculator; să 

asigure accesul la Internet pentru cel puţin 35¾ din elevii Școlii Postliceale de Studii Sanitare 

”Queen Elizabeth” Craiova. 

Pentru realizarea Ţintei nr. 4, personalul de conducere, personalul didactic şi didactic auxiliar 

vor urmări: 

4.1. Să iniţieze elevii în tehnicile de redactare în limba română şi în limbile străine. 

4.2. Să introducă limba engleza ca disciplină de T.C. 
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4.3. Să coordoneze elevii pentru obţine performanţe în domeniul lingvistic; tot mai mulţi elevi 

să promoveze cu succes examenul de competenţă lingvistică (ex. Cambridge). 

4.4. Să dezvolte strategii de comunicare eficientă, de argumentare în cadrul tuturor  

disciplinelor de învăţământ de TC şi CDS. 

4.5. Să dezvolte competenţe şi abilităţi antreprenoriale. 

4.6. Să formeze comportamente democratice, civice, să înţeleagă,  să respecte şi  să practice 

drepturile omului/copilului, să practice democraţia. 

4.7. Să formeze comportamente pragmatice, ecologice, atitudini responsabile faţă de societate, 

mediu, faţă de sine. 

 

Pentru realizarea Ţintei nr. 5, personalul de conducere, personalul didactic şi 

 didactic auxiliar vor urmări: 

5.1. Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, comunitare, internaţionale. 

5.2. Să stimuleze participarea cât mai multor elevi în proiect. 

5.3. Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar. 

5.4. Să colaboreze cu partenerii proiectului. 

5.5. Să coordoneze elevii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile în 

alte contexte educaţionale. 

5.6. Să disemineze rezultatele proiectului în comunitatea şcolară, locală, naţională. 

5.7. Să lucreze tematica proiectului în timpul activităţilor curriculare şi extracurriculare.  
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Partea a 3-a – Consultare, monitorizare şi evaluare 

 

12. MONITORIZAREA  ŞI EVALUAREA P.A.S 
 

Evaluarea are ca scop stabilirea raportului între performanţele obţinute şi cele 

intenţionate precum şi corectarea rezultatelor în sensul dorit. 

 Evaluarea se va face periodic la date stabilite de Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth ” Craiova fără a se depăşi 6 luni, iar la 

sfârşitul perioadei de derulare a proiectului se va face o evaluare sumativă. 

 

Sursele de date vor fi: 

 Indicatorii şcolari; 

 Oferta curriculară privind opţionalele şi programele extracurriculare; 

 Activitatea elevilor, implicarea lor în activităţi de voluntariat şi practică de specialitate;  

 Evaluarea formativă a elevilor şi documentele de evaluare completate; 

 Activităţile extracurriculare; 

 Procesele-verbale ale Consiliului de Administraţie;  

 Rapoartele  / procesele-verbale ale comisiilor;  

 Rapoartele individuale ale cadrelor didactice; 

 Chestionarele aplicate posibililor angajatori. 

 

Instrumente de evaluare: 

 Autoevaluarea; 

 Chestionare de evaluare; 

 Observaţia; 

 Fişe de apreciere; 

 Înregistrări video; 

 Rezultatele materiale ale proiectelor. 

 

Itemi de evaluare:  
Calitatea învăţării; 

Calitatea comunicării şi a relaţiilor interpersonale; 

Calitatea managementului instituţiei.  

 

4.1. Prognoza pe 3-5 ani privind situaţia la învăţătură            
În viitorii 5 ani ne propunem să obţinem : 

 Procent de promovabilitate de peste 80% la cele două calificări profesionale; 

 Numărul de elevi cu medii între 8-9 să fie de cel puţin 70%; 

 Elevi înscrişi şi practicanţi activi în activităţi de voluntariat în domeniul de specialitate  

( unităţi de primiri urgenţe, cabinete  medicale, clinici , Căminul pentru persoane vârstnice, 

Secţia de chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean,Dolj ) , mai mare de 5% dintre înscrişi. 

 

4.2. Prognoza pe 3-5 ani privind traiectul şcolar al viitorilor absolvenţi   

 Dezvoltarea parteneriatului cu Work Experience Ltd, companie specializată în plasarea 

forţei de muncă, în special a asistenţilor medicali generalişti, aşa încât aceștia să poată efectua 

stagii de practică în Marea Britanie în procent de 5 % dintre elevi. 

 Conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte necesitatea însuşirii şi respectării procedurilor 

specifice, a tehnicilor de nursing şi investigaţie, a procedurilor de tehnică şi tehnologie 

farmaceutică ( preparate oficinale şi magistrale). 

 

 



48 

 

4.3. Prognoza pe 3-5 ani privind rezultatele la  activităţile extracurriculare   
 Implicarea a 40 % dintre elevi la diferite activităţi extraşcolare organizate  

( activităţi culturale, acţiuni de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate din Centrele de 

plasament sau Căminul pentru persoane vârstnice, acţiuni de organizare şi sărbătorire a Zilei 

Internaţională a asistenţilor medicali, Ziua Zilei Internaţională a farmaciştilor); 

  Implicarea a 35% dintre elevi la diferite activităţi organizate în parteneriat cu alte 

şcoli şi ONG-uri; 

  Participarea a 25 % dintre elevi la diferite concursuri  pe specialităţi organizate 

 la nivelul şcolii, local, judeţean şi naţional; 

 Realizarea revistei şcolii. 

 

4.4. Strategia de dezvoltare a CDS-urilor                   
 Implementarea, încă din anul I, a disciplinelor opţionale : psihologie clinică, 

psihoterapie integrativă şi limba engleză. 

 

4.5. Rezultate aşteptate                                                         
  

 A). CURRICULUM 

 Lărgirea gamei de specializări în domeniul sanitar şi în alte specializări solicitate pe piaţa 

muncii; 

 Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel 

puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală, în specialitate, prin acte de 

voluntariat, în locaţii diferite. 

 

 B). RESURSE UMANE 

 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe 

particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev; 

 40% din numărul cadrelor didactice care predau  vor efectua cel puţin un stagiu de formare 

în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient 

al clasei. 

 

 C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

 Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă; 

 Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau 

internaţionale. 

 

 D). RELAŢII COMUNITARE 

 Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din 

judeţ şi din ţară; 

 Încheierea a cel puţin 4 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de 

proiecte pe diferite componente educaţionale. 
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13 . MECANISME DE ASIGURARE A CALITĂȚII  

 

 Baza legală :  

 Legea Educatiei nationale nr. 1/ 2011;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Hotărârea de Guvern nr. 961 din 26 august 2009 privind aprobarea Ghidului-cadru 

pentru elaborarea standardelor minime de calitate si a standardelor minime de cost pentru 

serviciile publice descentralizate. 

 

         In conformitate cu Legea nr.87/2006 privind asigurarea calității educației, domeniile 

vizate în acest sens vor fi canalizate spre: dezvoltarea capacității instituționale a fiecărei 

unități de învățământ, îmbunatățirea eficacității educationale și a managementului calității în 

unitățile de învățământ postliceal. 

         O bună desfășurare a activității didactice în învățământul postliceal asimilează ideea că 

elementul esențial al acesteia este legat de gradul de coerență între nevoile elevilor, așteptările 

părinților, proiectul de dezvoltare  instituțională al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare 

”Queen Elizabeth ” Craiova, precum si promovarea unui caracter deschis al acesteia către 

comunitatea locală. 

 

Cerinţele care privesc asigurarea calităţii activităţilor furnizate  se referă la: 

 

- proiectarea activităţilor instructiv-educative realizate cu elevii; 

- asigurarea logisticii şi organizarea spaţiului de instruire şi educare a elevilor pentru 

buna desfăşurare a activităţilor; 

-realizarea procesului instructiv-educativ utilizând strategii moderne, adaptate 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; 

- gestionarea activităţilor conexe, astfel ca acestea să susţină buna desfăşurare a 

procesului instructiv-educativ. 

 

      Mecanismele  de evaluare si asigurarea a calitatii  sunt asigurare prin stabilirea  Strategiei 

de evaluare internă a calității ,  constituirea și  activitatea  CEAC, astfel :   

- Regulament de organizare și funcționare CEAC;  

- Plan operațional  anual  CEAC;   

- Proceduri , activități de evaluare  internă CEAC;  

- Raport anual  de evaluare internă;   

- Plan de îmbunătățire a calității .    

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Partea a 4-a –Planul operaţional 

 

PLAN OPERAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOMENII / PRIORITĂŢI / OBIECTIVE 
 

 

 

A.  Managementul  instituţional: 
 Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul organizaţiei; 

 Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare; 

 Gestionare eficientă a  resurselor materiale şi financiare; 

 Gestionarea imaginii instituţiei; 

 Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei în vigoare; 
 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social; 

 Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă de activitatea din unitatea şcolară; 

 Iniţierea şi promovarea unor programe complexe  educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, naţional şi e uropean. 

 

B.  Management educaţional: 
 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii; 
 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor  vizate de 

  curricula şcolară; 

 Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare; 

 Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurare 

            calităţii în învăţământ; 

   Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională în vederea acoperirii necesarului de cadre 

            pentru disciplinele care au deficit de personal calificat; 

    Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii LLP în vederea realizării  

         unor proiecte; 

 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale; 
 Corelarea ofertei educaţionale a Şcolii Postliceale de Studii Sanitare „Queen Elizabeth” Craiova cu nevoile pieţii  muncii. 

 

C. Managementul calităţii: 
   Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi  

           s tandardele de calitate; 
   Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurile responsabile cu evaluarea internă a unităţii; 

   Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului de învăţământ. 



 

 

 

 

A. MANAGEMENTUL  INSTITUŢIONAL 
 

 

1. Managementul strategic (Proiectare şi organizare) 
 

I.Implementarea unei politici de adaptare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă de muncă, tot mai mobilă şi flexibilă, diversificarea acţiunilor 

pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii prin extinderea ofertei pentru formarea continuă a adulţilor. 

 

 

 

Nr. crt. 

 

Activitatea propusă 

 

Resurse / suport legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

 

Responsabili 

 

Indicatori 

 

Beneficiari 

1. Întocmirea     organigramei     Şcolii 

Postliceale de Studii Sanitare „Queen 

Elizabeth” Craiova    cu   linii    clare    de 

decizie, comunicare şi raportare 

Documente 

MEN şi ISJ 

 

Sept. 2018 

Managerul 

Directorul 

Organigrama Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar      şi 

nedidactic 

2. Constituirea  comisiilor de lucru 

permanente şi temporare 

Documente 

MEN şi ISJ 

 

Sept. 2018 

Directorul Dosar comisii 

de lucru 

Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic 

3. Constituirea   Consiliului      de 

administraţie   al   unităţii de învăţământ în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

ROFUIP Sept. 2018 Managerul 

Directorul 

Componenţa 

Consiliului de 

administraţie 

Procese-verbale  de 

şedinţe 

Unitatea 

de învăţământ 

4. Stabilirea     tematicii     Consiliului     de 

administraţie şi a Consiliului profesoral. 

Legea Educaţiei 

Naţionale nr, 1/2011; 

ROFUIP 

Sept. 2018 Managerul 

Directorul 

Realizarea tuturor 

tematicilor propuse 

în 

graficele de 

activităţi 

Personalul 

şcolii 



 

 

 

5. Planificarea      activităţii      la      nivelul 

comisiilor metodice şi de lucru. 

Programele 

manageriale şi 

graficele de activităţi 

ale comisiilor 

Oct. 2018 Responsabilii 

comisiilor 

metodice şi de 

lucru 

Program 

managerial 

Personalul 

şcolii 

şi elevii 

 

6. 

Realizarea analizei SWOT, la nivelul 

unităţii de învăţământ 

Rapoarte,strategii 

şi analize  

Oct. 2018 Directorul Analiza SWOT Personalul 

şcolii 

7. Întocmirea PAS, elaborarea planurilor 

operaţionale 2018 - 2019 şi afişarea acestuia 

pe sit-ul şcolii. 

PLAI revizuit 

Statistici 

Oct. 2018 Directorul 

Comisia de 

elaborare PAS 

Realizat integral 

PAS 

Unitatea 

şcolară 

Comunitate 

locală 

8. Intocmirea Regulamentului intern 

şi asigurarea condiţiilor pentru popularizarea 

lui în rândul elevilor. 

ROFUIP Oct. 2018 Directorul 

Consiliul de 

administraţie 

Regulament Intern 

2014-2015 

Personal 

didactic, 

did.auxiliar 

şi nedidactic 

Elevi 

9. Elaborarea procedurii pentru realizarea 

fişei  postului  şi  a fişei  de  evaluare a 

cadrelor didactice, didactice auxiliare şi 

nedidactice. 

OMENCT 

nr.5079/2016 

Oct. 2018 CEAC Procedură 

elaborată 

Personalul 

şcolii 

10. Intocmirea   fişei   postului   pentru toate 

posturile prevăzute în organigramă. 

Contractul  colectiv 

de muncă 

ROI 

OMENCT  5079/2016 

Oct. 2018 Directorul 

Secretarul 

Fişa postului Personalul 

unităţii de 

învăţământ 

 



 

 
 

 

11. Elaborarea Programului managerial 

pentru anul şcolar 2018-2019 şi prezentarea 

acestuia în Consiliul Profesoral în vederea 

aprobării 

Programul 

managerial al ISJ 

Studii şi strategii ale 

ISJ Dolj 

Oct. 2018 Directorul Îndeplinirea  a 

90% din activităţile 

propuse 

Personalul 

didactic 

Elevii 

 

13. 

Elaborarea    Programului    managerial 

pentru activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare şi prezentarea acestuia în 

Consiliul     Profesoral     în  vederea aprobării 

Graficul activităţilor 

extraşcolare şi 

extracurriculare ISJ 

Oct. 2018 Coordonatorul 

comisiei de 

activităţi 

extracuriculare 

Îndeplinirea 

90% din activităţile 

propuse 

Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic 

 

14. 

Organizarea  Consiliului  Consultativ al 

Elevilor 

Regulament Oct. 2018 Coordonatorul 

comisiei de 

activităţi 

extracuriculare 

Diriginţii 

Componenţa 

consiliului 

Tot personalul 

şcolii 

 

15. 

Elaborarea planului operaţional privind 

creşterea siguranţei elevilor în şcoală şi 

prevenirea delicvenţei juvenile 

Plan operaţional 

ISJ 

Oct. 2018 Directorul Existenţa 

planului 

operaţional 

Elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. Managementul operaţional 

 

 

 

Nr. crt. 

 

Activitatea propusă 

Resurse / suport 

legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

Responsabili Indicatori Beneficiari 

 

1. 

Stabilirea  responsabilităţilor fiecărui membru 

al Consiliului de administraţie 

Decizii ale 

directorului, hotărâri 

ale consiliului de 

administraţie, 

Regulamentul intern 

Oct. 2018 Manager 

Director 

Fişa 

postului 

Colectivul de 

cadre didactice 

2. Stabilirea      responsabilităţilor      pentru 

responsabilii comisiilor care funcţionează 

în şcoală 

Decizii interne ale 

directorului 

ROI al unităţii 

Oct.  2018 Director 

Secretar 

Fişa 

postului 

Personalul 

şcolii 

 

3. 

Realizarea BDNE de la nivelul şcolii Dosare personale 

elevi şi cadre 

 

Oct.  2018 

Director 

Secretar 

BDNE 

funcţionabil 

Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic 

Elevii 

 

4. 

Realizarea paginii de web a şcolii în 

vederea informării corecte a elevilor şi a 

comunităţii locale 

Pagina web 

Statistici 

Oct. 2018 

 

 Director  Pagina web Şcoala şi 

comunitatea 

locală 

5. Asigurarea  condiţiilor  de  transmitere  a 

informaţiilor    legislative  MEN  şi  ISJ 

privind    încadrarea,    perfecţionarea    şi 

evaluarea personalului din unitatea de 

învăţământ 

Acte normative 

Legi 

Metodologii 

Oct. 2018 

 

Permanent 

Director Numărul cât 

mai redus de cadre 

didactice 

neinformate 

Personalul 

şcolii 



 

 

 

 

6. 

 

Aplicarea corectă a Regulamentului privind 

regimul juridic al actelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară. Arhivarea şi 

păstrarea în siguranţă a documentelor  şcolare  

şi  a  actelor  de studii 

 

Regulamente 

aprobate MEN 

 

Sept. 2016 

 

Permanent 

 

Director 

Secretar 

 

Registrul 

matricol  

Proces-verbal 

Acte studii 

 

Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic 

7. Proiectarea sistemelor şi procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii şi de PSI 

prevăzute    de    legislaţia    în    vigoare. 

Actualizarea autorizaţiilor PM şi PSI. 

Legislaţia în 

vigoare 

Oct. 

2016 

Directorul 

Comisiile    SSM 

şi PSI 

Dosarul 

comisiei SSM, 

PSI 

Unitatea de 

învăţământ 

 

8. Respectarea  sistemelor  şi  procedurilor de 

sănătate şi securitate a muncii şi de 

PSI prevăzute de legislaţia în vigoare, de către 

elevi şi toţi angajaţii şcolii 

Legislaţia în 

vigoare 

 

Permanent 

Directorul Adjunct 

Comisiile    SSM 

şi PSI 

Dosarele 

personale 

SSM, PSI 

completate la 

zi, lipsa 

accidentelor 

de muncă 

Unitatea de 

învăţământ 

 

9. Asigurarea     securităţii     tuturor     celor 

implicaţi în activitatea şcolară, în timpul 

programului  de  lucru,  prin  serviciul  de pază 

al şcolii 

Legislaţia în 

vigoare 

Sept. 2018 

 

Permanent 

Managerul/ 

Directorul 

 

Convenţie 

de colaborare 

Jandarmeria, 

poliția Locală. 

Personalul 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Resursele umane 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea propusă 

Resurse / suport 

legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

Responsabili Indicatori Beneficiari 

1. Încadrarea cu personal didactic în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, stabilirea diriginţilor, 

respectându-se principiul    competenţei 

profesionale 

Documente 

MEN 

Planurile cadru 

Septembrie 

2018 

Managerul 

Directorul 

 Respectarea 

 legislaţia în 

 vigoare 

 

Unitatea 

de învăţământ 

 

2. 

Stabilirea statului de personal pentru anul 

şcolar 2018/2019 

OMEN  privind 

Metodologia de 

mişcare a personalului 

didactic 

Octombrie 

2018 

Managerul 

Directorul 

Secretar 

 Respectarea 

 legislaţia în 

 vigoare 

 

Elevii 

 

3. 

Întocmirea statului de funcţii  în  vederea 

fundamentării   cheltuielilor   de   personal 

pentru anul 2018-2019 

OMENCT  privind 

Metodologia de 

mişcare a personalului 

didactic 

Octombrie 

2018 

Managerul 

Directorul 

 Respectarea 

 legislaţia în 

 vigoare 

 

Elevii 

 

4. 

Întocmirea situaţiilor statistice de început de   an   

şcolar   la   nivelul   unităţii   de învăţământ şi 

validarea acestora 

Baze de date Octombrie 

2018 

Diriginţii 

Secretarul 

Situaţii 

statistice corecte 

Unitatea 

de învăţământ 

ISJ Dolj 

 

5. 

Întocmirea        fişei       de    evaluare    a 

personalului  conform OMENCT  nr. 5079/2016 

privind aprobarea     criteriilor     de performanţă 

pentru cadrele didactice 

OMENCT 

nr.5079/2016 

Fişa de evaluare 

Noiembrie 

2018 

Consiliul de 

administraţie 

CEAC 

Fişa de 

evaluare 

Personalul 

şcolii 

 

6. 

Prelucrarea    şi    aplicarea    elementelor 

calendarului mişcării personalului didactic in 

unităţile şcolare 

Ordinul de ministru 

privind Metodologia 

de mişcare a 

personalului didactic 

Ianuarie 

2019 

Directorul  Personalul 

didactic 



 

 

 

 

 

4. Resursele  materiale 
 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea propusă 

Resurse / suport 

legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

Responsabili Indicatori Beneficiari 

    1. Pregătirea începutului  de an şcolar 2018- 

2019,   monitorizarea   reparaţiilor   curente, 

igienizărilor. 

Resursele interne 09.09.2018 Directorul 

Administrator 

financiar 

Existenţa tuturor 

autorizaţiilor 

Unitatea 

de învăţământ 

    2. Repartizarea  sălilor  de  clasă    în  vederea 

asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a 

activităţii didactice învăţământ de zi 

Orarul şcolii 

Efectivele de 

elevi/clasă 

14.09.2018 Directorul 

Diriginți

 

Tabele cu 

repartiţia sălilor 

de clasă 

Unitatea 

de învăţământ 

 

3. 

Preluarea cu inventar a sălilor de clasă de către 

responsabilii de săli şi asumarea răspunderii pentru 

dotarea existentă 

Sălile de clasă 

Inventare 

01.10.2018 Diriginţii 

Administrator de 

patrimoniu 

Inventare 

săli semnate de 

diriginţi 

Personalul 

didactic  

Elevii 

 

4. 

Atragerea   de   fonduri   necesare   pentru 

cumpărarea     de     aparatură     medicală 

necesare laboratoarelor  şcolii 

Convenţii de 

colaborare 

Sponsorizări 

Sem I - 2018 

permanent 

Managerul/ 

Directorul 

Adm. financiar 

Cel puţin 3 

laboratoare 

dotate 

Unitatea 

de învăţământ 

 

5. 

Amenajarea laboratorului de informatică Necesarul de dotări 

Oferte firme 

Caiet de sarcini 

15.10. 2018 Directorul 

Echipa de proiect 

Laborator 

funcţionabil în 

proporţie de 

75% până la 

sfârşitul anului 

Personalul 

didactic 

Elevii 

 

6. 

Realizarea studiului privind baza materială 

a unităţii de învăţământ 

Inventariere 15.12.2018 

 

Comisia de 

inventariere 

 

Dosare de 

inventariere 

actualizate 

 

 

 

Unitatea 

de învăţământ 

 

 

 

 



 

 

5. Resursele  financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Activitatea propusă 

Resurse / suport 

legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

Responsabili Indicatori Beneficiari 

 

1. 

Constituirea proiectului de buget al unităţii 

de învăţământ în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare (indicându-se 

sursele de finanţare) şi adecvarea acestuia 

la acţiunile prevăzute   în   planurile   

operaţionale din   PAS.   Se   va   urmări   

ca   la proiectarea  bugetului  cel  puţin  

25% din buget să fie destinat pentru 

dezvoltarea bazei materiale 

Nota de fundamentare 

Legislaţia în vigoare 

Planul de Acţiune al 

Şcolii 

Decembrie 2018 Managerul 

Administratorul financiar 

Proiect buget 

Nota de 

fundamentare 

Unitatea de 

învăţământ 

 

2. 

Aprobarea  proiectului  de  buget  în 

Consiliul de Administraţie al unităţii 

 

 Proiectul de buget 

 

Decembrie 2018 

Consiliul de 

Administraţie 

Procesul 

verbal 

Unitatea de 

învăţământ 

 

3. 

Realizarea  execuţiei  bugetare a unităţii de 

învăţământ pentru anul financiar 2018 

 

 Legislaţie în vigoare 

 

Ianuarie 2019 

Managerul 

Administratorul financiar 

Buget 

anual 

Unitatea de 

învăţământ 

 

4. 

 

Asigurarea activităţilor financiar contabile, 

de control şi de audit financiar cu personal 

propriu 

 

 Legislaţie în vigoare 

 

Ianuarie 2019 

Managerul 

Administratorul financiar 

Buget 

anual 

Unitatea de 

învăţământ 



 

 

6.  Parteneriatele şi comunicarea 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea propusă 

Resurse / suport 

legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

Responsabili Indicatori Beneficiari 

1. Participarea activă a reprezentanţilor 

Asociației Mari Help Craiova în activitatea 

decizională a şcolii – Consiliul de 

Administraţie, CEAC 

Legislaţia în vigoare Conform 

calendarului CA şi 

CEAC 

Managerul 

Directorul 

Un reprezentant 

în Consiliul de 

Administraţie şi 

în CEAC 

Unitatea de 

învăţământ 

Asociația Mari 

help Craiova 

2. Încheierea contractele de colaborare 

pentru efectuarea stagiului clinic cu 

Spitalul Municipal Filantropia Craiova și 

lanțul de farmacii 

Contractul  de 

colaborare 

Începutul anului 

şcolar 

 Managerul 

Directorul 

Număr 

dosare 

contractul de 

colaborare 

anexe 

Unitatea 

de învăţământ 

3. Informarea unităţilor spitaliceşti asupra  

capacităţii şcolii de a furniza 

servicii educaţionale corespunzătoare 

cerinţelor acestora 

Pliante de ofertă a 

şcolii 

Informări orale 

Începutul anului 

şcolar 

permanent 

Managerul 

Directorul 

Chestionare 

aplicate 

Unitatea 

medicală 

4.  

Planificarea colaborării şcolii cu poliţia, 

pompierii, jandarmeria, instituţii culturale, 

agenţi economici şi O.N.G.-uri . 

 

Legislaţia în vigoare 

Protocoale 

 

Începutul anului 

şcolar 

permanent 

 

Managerul 

Directorul 

Numărul de 

protocoale de 

colaborare 

încheiate 

(min.4) 

Unitatea 

de învăţământ 

 



 

 

 

5.  

Încheierea de parteneriate de colaborare 

cu unități de învățământ și unități sanitare 

din Craiova, în vederea creșterii calității 

activităţii didactice din şcoală. 

Legislaţia în vigoare 
Aprilie 2019 - 

Permanent 

Managerul 

Directorul 

Parteneriate 

încheiate 

Personalul 

didactic 

Elevii 

6.  

Participarea în grupe de lucru sau în 

parteneriat la diversele proiecte şi 

programe regionale, naţionale, 

internaţionale 

Calendarul şi        

programul activităţilor 

Mai 2019 - 

Permanent 

Managerul 

Directorul 

Responsabil cu proiecte 

şi programe 

Numărul  de 

activităţi 

realizate 

Personalul 

didactic 

Elevii 

7.  

Antrenarea elevilor şi cadrelor didactice 

în proiecte de schimburi şi mobilităţi 

pentru a se facilita compatibilizarea 

nivelurilor de pregătire teoretică şi 

practică care acţionează în spaţiul 

european. 

Calendarul şi programul 

activităţilor 

Iunie 2019 - 

     Permanent 

Managerul 

Directorul 

Responsabilul cu 

proiecte şi programe 

Numărul de 

activităţi 

realizate 

Personalul 

didactic 

Elevii 

8.  

Participarea în grupe de lucru sau în 

parteneriat la diversele proiecte şi 

programe regionale, naţionale, 

internaţionale 

Calendarul şi programul 

activităţilor 

Iunie 2019 - 

     Permanent 

Managerul 

Directorul 

Responsabilul cu 

proiecte şi programe 

Nr. de 

activităţi 

realizate 

Personalul 

didactic  

Elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.  MANAGEMENTUL  EDUCAŢIONAL 
 

 

1.   Curriculum.    Performanţele şcolare şi extraşcolare 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea propusă 

Resurse / 

suport legal 

Termen / 

interval 

calendaristic 

Responsabili Indicatori Beneficiari 

1. Întocmirea orarului, urmărindu-se 

respectarea cerinţelor psiho - pedagogice 

Planuri cadru 

Situaţie încadrări 

Sept. 2018 Directorul 

Comisia de orar 

Orarul 

Schemele orare 

Personal didactic 

didactic auxiliar şi 

nedidactic 

2. Asigurarea şcolii  cu  toate 

documentele privind planurile 

Documente 

MEN 

Sept. 2018 Directorul Orar, 

încadrări 

Personal 

didactic 

3. Asigurarea  şcolii  cu  toate 

documentele privind programele şcolare  

aplicate  pentru  fiecare  ciclu de 

învăţământ 

Documente 

MEN 

Sept. 2018 Directorul Planificări 

calendaristice 

Personal 

didactic 

4. Întocmirea      graficului      semestrial 

pentru    desfăşurarea    stagiilor    de 

pregătire practică 

Documente 

MEN 

Sept. 2018 Directorul 

Comisia de orar 

Graficul 

săptămânilor de 

teorie şi  practică 

Personal 

didactic 

Elevii 

5. Întocmirea graficului serviciului pe şcoală 

a cadrelor didactice şi a elevilor. 

  Orare Săptămânal 

pentru elevi 

Comisia Grafice Personal didactic 

Elevii 

6. Concretizarea obligaţiilor profesorului de 

serviciu, şi afişarea    acestora    pentru    

a    fi cunoscute    de    întregul    personal 

didactic 

Documente 

MEN 

Sept. 2018 Comisia Fisa profesorului de 

serviciu 

Personal didactic 

Elevii 

7. Întocmirea graficului de planificare a 

lucrărilor semestriale 

Calendar 

MEN 

Semestrial Director 

Comisia 

Grafic de 

planificare 

Personal 

didactic 

Elevii 

 

 



 

 

 

8. Realizarea  unei  baze  de  date  la 

nivelul  comisiilor metodice cuprinzând 

documentele curriculare oficiale, softuri 

educaţionale existente 

Logistică Oct. 2018 

 

Director 

Responsabili de 

comisii metodice 

Ordine programe 

Liste softuri 

Personal 

didactic 

Elevii 

9. Întocmirea    proiectării    unităţii    de 

învăţare de către toate cadrele didactice din 

şcoală. Conţinutul proiectării va urmări să 

promoveze şi să încurajeze învăţarea  

centrată  pe elev 

Curriculum 

Naţional  

Planurile cadru 

Tipizate ,planificări 

Oct. 2018 Directorul 

Personalul didactic 

Responsabili  de 

comisii metodice 

Proiectele 

unităţilor de învăţare 

ale cadrelor 

didactice  

Fişele de observare a 

lecţiilor 

Personal 

didactic 

Elevii 

10. Adecvarea       strategiilor       şi       a 

metodologiei didactice la specificul 

cultural al elevilor şi la motivaţia fiecărui 

elev 

Ghid 

metodologic 

Suporturi de curs 

privind tehnici 

moderne de predare 

şi evaluare 

Oct. 2018 Director 

Responsabilii 

comisii metodice 

Fise de asistenţe 

la lecţii  

Proiecte didactice 

Personal 

didactic 

Elevii 

11. Verificarea  periodică  a  elevilor  prin 

aplicarea de diferite tipuri de teste (iniţiale, 

de progres) care să pună în evidenţă gradul 

de atingere a abilităţilor   şi   competenţelor   

cerute prin programa şcolară. 

Rezultatele vor fi dezbătute în cadrul 

şedinţelor pe comisii metodice. 

Planificări 

şcolare 

Teste 

Permanent Directorul 

Responsabilii 

comisii metodice 

Rapoarte privind 

rezultatele la teste 

(1 raport/ semestru) 

Personal 

didactic 

Elevii 

 

 



 

 

 

 

12. Analiza   ritmică   a   frecvenţei   şi   a 

notării elevilor: 

Cataloage Lunar Directorul 

Comisia diriginţilor 

Rapoarte privind 

ritmicitatea 

notării 

Personal didactic 

Elevii 

13. Întocmirea  calendarului  de  activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare 

Tematici propuse 

de diriginţi şi de 

ISJ 

Oct. 2018 Consilier educativ Calendarul de 

activităţi 

Personal didactic 

Elevii 

 

14. Stabilirea procedurilor de înregistrare a 

rezultatelor activităţilor extraşcolare 

şi  extracurriculare  şi  a  impactului 

acestora asupra  şcolii şi comunităţii 

locale 

Chestionare 

aplicate diriginţilor 

Nov.- Dec. 2018 Consilier educativ Existenţa 

procedurilor 

Personal didactic 

Elevii 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


