
2.2.1.2.MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale la 

standarde europene:  

 

Resurse materiale: 

Şcoala dispune de: 

 35 săli de clasă 

 6 laboratoare cu o dotare corespunzătoare desfăşurării unui proces de învăţare modern şi 

eficient: 

Datorită degradării clădirii corpului A în momentul de fața sunt folosite 28 săli de clasă și 5 

laboratoare. 

 
 

 3 cabinete de informatică cu reţea de calculatoare conectate la internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sală de sport, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 bibliotecă 

 
 

 2  cabinete de consiliere, 

 
 

 un cabinet medical. 

 La acestea se adaugă baza de practică proprie formata din 3 ateliere ( 1 confecţii, alimentație 

publică, estetică)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala deţine spaţii de cazare în internatul propriu – 160  locuri şi de cantină cu o capacitate de 

servire de 160 de persoane. 

 



 

 

O parte din sălile de clasă vor putea fi folosite după consolidarea corpului principal de clădire. 

Resurse didactice 

În perioada 2015-2017 procesul instructiv educativ a fost asigurat de ; 

Personal didactic – 100 

Personal didactic  auxiliar – 12 

Personal administrativ -21 

Începînd cu anul școlar 2017-2018 Colegiul Economic Petre S. Aurelian a fuzionat cu Colegiul Național 

Agricol Carol I. Personalul școlii absorbite a fost preluat de Colegiul Economic Petre S. Aurelian. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ este asigurată de : 

Personal didactic – 122 

Personal didactic  auxiliar – 19 

Personal administrativ -31 

 

Personal didactic angajat Total 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

100 100 122 

Cadre didactice titulare 81 79 96 

Suplinitori cu norma de 

bază în unitate 

6 8 9 

Profesori asociați 13 11 15 

Consilieri  2 2 2 

 

Distribuţia pe grade a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat  2015-2016   100 Nr. pers. didactic necalificat 2015-2016         0 

Număr personal didactic calificat  2016-2017   100 Nr. pers. didactic necalificat 2016-2017         0 

Număr personal didactic calificat  2017-2018   122 Nr. pers. didactic necalificat 2017-2018         0 

Cu doctorat Cu Gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără 

definitivat 

 

2015- 2016- 2017- 2015- 2016- 2017- 2015- 2016- 2017- 2015- 2016- 2017- 2015-2016 2016-    



2016 2017 

 
2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 

 
2018 2017 

 
2017-  

2018 

 

2 3 2 64 67 81 15 14 19 11 12 10 10 4 10  

Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoştere sunt: utilizarea informaticii 

(tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea limbilor străine, cultura tehnologică, cultura 

antreprenorială, competenţe sociale interacţionale. 

Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine factor 

activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează permanent pentru a 

putea duce la bun sfarşit sarcina ce i se incredinţează. 

Accesul la cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii. Preocuparea 

permanentă a cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este reflectată de 

diversitatea şi numărul de cursuri parcurse. Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt:  

- doctorat 

- masterat în management educaţional sau de specialitate 

- studii postuniversitare în domeniul IT sau de specialitate 

- grade diadctice 

- cursuri de formare continuă a personalului didactic prin proiecte POSDRU 

- cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare prin CNFPA – comunicare în limbi de circulaţie 

europeană, formator, didactică, management de proiect, specialitate ; 

- cursuri oraganizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt 

- cursuri de formare la nivelul unităţii şcolare 

- diseminări şi exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice şi cercurile pedagogice ; 

2.2.1.3 RESURSE FINANCIARE: 

 

Nr.crt. Anul  Buget 

1 2016 - 2017 263.836 lei 

2 2017 - 2018 1.699.494 lei 

3 2018 - 2019 1.113.330 lei 

4 2019 - 2020 1.113.330 lei 

5 2020 - 2021 999.494 lei 

 

6 Total 5.189.484 lei 
 

 

2.2.1.4 REZULTATELE ELEVILOR 

La finele anului şcolar: 

 elevii claselor terminale- profil servicii și tehnic, au fost declaraţi promovaţi la examenul de 

certificare a competenţelor   profesionale în procent de 100%; 

 examenul de bacalaureat a fost promovat în proporţie de 50 % ; 

 elevii au participat la concursuri şi olimpiade, fazele locale, judeţene, naţionale. 

 

Facilităţi oferite elevilor: 



 

Pe lângă pregătirea generală şi de specialitate le oferim elevilor noştri o serie de  facilităţii  printre care:, 

revista şcolii, întâlniri în cadrul consiliului elevilor care realizează o legătura intre elevi şi profesori, competiţii 

sportive, excursii, şi seri distractive. În afară de aceste facilităţi elevii pot beneficia doar în cadrul colegiului 

nostru de activităţi utile în perspectiva angăjării: 

 

1. Firma de exerciţiu 

 

Începând cu anul şcolar 2001-2002 activitatea practică a elevilor  liceului tehnologic, clasele  a XI a, a 

XII a, se desfăşoară după modelul de învăţare Firma de exerciţiu. 

Firma de exerciţiu este un concept didactic bazat pe învăţarea prin practică. Este o simulare a unei 

firme reale în cadrul căreia toate activităţile manageriale sunt îndeplinite de către elevi prin respectarea 

uzanţelor comerciale şi a prevederilor legislative. Elevii trec pe rând prin toate departamentele firmei şi 

efectuează activităţi specifice postului pe care-l ocupă. Profesorul este consultant pentru elevi şi 

coordonator al firmei de exerciţiu. Elevii sunt actorii principali ai procesului de învăţare însuşindu-şi 

competenţe cheie pentru activitatea unei firme: lucrul în echipă, gândirea interdisciplinară, comunicarea 

interpersonală, asumarea de responsabilităţi, formularea de decizii etc. Toate acestea asigură 

absolvenţilor noştri o pregătire profesională care le oferă mobilitate ridicată pe piaţa muncii şi 

posibilitatea iniţierii de afaceri pe cont propriu. 

Toate firmele de exerciţiu sunt înscrise la ROCT (Centrala Firmelor de Exerciţiu - Timişoara) 

şiau participat la o serie de târguri regionale, naţionale şi internaționale cu ajutorul Comitetului de 

părinţi, al sponsorilor şi prin forţe proprii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregătirea practică a elevilor de la profilele comerț, 

alimentație publică și estetica și igiena corpului omenesc se 

realizează la agenții economici pe baza unor convenții de 

practică. Școala noastră are încheiate convenții de practică cu : 

SC. Top Turism Intermed S.R.L, SC.Comdiall SA, S 

C.Moncher S.R.L. SC. Turcoaz S.R.L, S C.Ghigheanu Com 

S.R.L, S C Comcord Efect S.R.L, S C Bachus SA,SC TGD SA, 

SC Complex Hotelier Parc SA, SC Moncla Compani SRL,SC 

Blondy Salon SRL,SC Elen by Cochet,Delia Stil SRL,SC Eduard Catalin SRL,SC Croma Solar 

SRL,SC Cer Albastru SRL, SC Salotax SRL,SC Wolf Famyily SRL,SC Kaufland Romania 

  Prezentarea opţionalelor/pachetelor opţionale.  



       În curriculum-ul specific şcolii noastre, în anul şcolar 2017-2018, au fost incluse 

următoarele CDL-uri: 

Nr. 

crt. 
Denumirea CDL-ului Autorul 

C
la

s

a
 

0 1 2 3 

1 Organizarea interioară a magazinului alimentar Bîzu Ramona, Raicu 

Marina, Ghiță Mihaela, 

Urdeș Jenica 

IX LIC. 

2 Comportamentul profesional în unitățile de alimentație 

publică 

Colpacci Tanța, Enache 

Marinela 

IX LIC. 

3 Diagnoză și diagnostic aplicate în estetică Croitoru Liana, 

Dumitrescu Niculina 

IX LIC. 

4 Organizarea interioară a magazinului nealimentar Tăbîrcă Geanina, 

Stănescu Ortansa, 

Urdeș Jenica, 

Dorcioman Dorina 

X LIC. 

5 Amenajarea pensiunilor turistice Pruiu Iuliana  X LIC. 

6 Îngrijirea unghiilor Barbu Mirela, Jianu 

Carmen 

X LIC. 

7 Confecționarea produselor textile de complexitate redusă Lazăr Cristiana, 

Popescu Ion, Urdeș 

Jenica 

X LIC. 

8 Deserturi slătinene Petrescu Nicolae, 

Enache Marinela 

IX IP3 

9 Estetica produselor de îmbrăcăminte asigurată prin cusături 

de prelucrare și asamblare a detaliilor 

Lazăr Cristiana, 

Popescu Ion, Urdeș 

Jenica 

IX IP3 

10 Procesul tehnologic de realizare a unei piese din clasa 

arbori 

Vasiloaica Eugenia IX IP3 

11 Organizarea interioară a magazinului nealimentar Tăbîrcă Geanina, 

Stănescu Ortansa, 

Urdeș Jenica, 

Dorcioman Dorina 

X IP3 

12 

 

Tehnologia preparatelor finite de patiserie - cofetărie Diță Dorina, Colpacci 

Tanța 

X IP3 

13 Realizarea asamblărilor sudate specifice autovehiculelor 

rutiere 

Vasiloaica Eugenia X IP3 

 

 

2.2.1.5 CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 
 

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă a activităţii şcolii 

noastre. În septembrie 2006, a fost amenajat cabinetul de orientare şi consiliere profesională într-un spaţiu care 

oferă un ambient plăcut şi cu o dotare corespunzătoare: calculator,xerox, materiale documentare (pliante, broşuri, 

reviste etc.). În prezent activitatea de orientare și consiliere profesională este asigurată de 2 psihologi  școlari. 

Activitatea de consiliere se adresează atât elevilor cât şi părinţilor acestora (în cadrul lectoratelor cu părinţii, 

organizate pe clase şi pe niveluri de clase) şi este menită să sprijine tranziţia tinerilor de la şcoală către un loc de 

muncă. În şcoala noastră, procesul de consiliere şi orientare profesională este facilitat de cunoştinţele privind 



lumea profesiilor, pe care elevii claselor a XI-a şi a XII-a de liceu tehnologic le primesc în cadrul firmelor de 

exerciţiu.   

 

2.2.1.6 CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 
 

Oferta educaţională a Colegiului Economic „Petre S. Aurelian” Slatina cuprinde 3 niveluri educaţionale 

(liceu tehnologic ,şcoală profesională şi şcoală postliceală). În cadrul fiecărui nivel educaţional se oferă calificări 

specifice domeniilor de pregătire. 

Liceu tehnologic – profil Servicii  cu specializările: 

 ECONOMIC 

– Tehnician in activitati economice; 

– Tehnician în administrație 

 COMERT 

-  Tehnician în activităţi de comerţ 

-  Tehnician în achiziții și contractări 

 TURISM ŞI ALIMENTATIE 

-  Tehnician în hotelărie , 

-  Tehnician în gastronomie 

 ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC 

–  Coafor stilist 

 RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  

-  Tehnician veterinar 

-   Tehnician agricultură ecologică  

-   Tehnician în agricultură. 

TEHNIC 

- Tehnician transporturi 

Şcoala profesională: 

Învăţământ profesional de 3 ani : 

 TURISM ŞI ALIMENTAŢIE   

- Ospătar ( chelner ), vânzător în unități de alimentație publică  

- Patiser 

- Bucătar 

 TEXTILE PIELĂRIE   

- Confecţioner produse textile  

 TEHNIC  

- Mecanic - auto 

 

 La sfârşitul clasei a XII-a, respectiv a XI aprofesională  elevii susţin o probă practică pentru 

obţinerea certificatului de competenţe profesionale 

 

 Invatamant Postliceal 

 Economic 

-  Agent vamal  

- Asistent de gestiune  



- Agent fiscal   

 INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

- Tehnician dietetician  

- Tehnician controlul calității produselor alimentare 

 AGRICULTURĂ 

- Tehnician protecția plantelor. 

 Estetica si igiena corpului omenesc 

- Stilist  

 

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional şi fiecărui nivel 

de studiu şi curriculum la decizia şcolii / curriculum de dezvoltare locală.  

În fiecare an şcolar planul de şcolarizare se realizează în totalitate. 

 

2.2.1.7 PARTENERIATE ŞI COLABORARE 

 

Colegiul Economic “ Petre S. Aurelian” Slatina doreste sa stabileasca un parteneriat benefic la nivel local, 

naţional şi internaţional cu principalii actori implicaţi în activitatea de educaţie şi formare profesională: 

1. Cu părinţii 

 

Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind coresponsabilă 

pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în 

legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extra-curriculare desfăşurate. Răspunde adecvat 

sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi stimulează să-şi aducă contribuţia la bunul mers al şcolii.  

2. Cu agenţii economici  

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul de  afaceri din judeţul Olt (parteneriatul dintre şcoală şi 

întreprindere) porneşte de la interesele reciproce şi independente ale elevilor,profesorilor, angajatorilor 

şi agenţilor comunitari, bazându-se pe o realitate pe cât de simplă pe atât de importantă: elevii de azi 

sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării 

trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru 

angajatorii care au nevoie de personal motivat, cu aptitudini multiple cât şi pentru mediul educaţional 

care trebuie să răspundă standardelor europene. 

Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

 membrii în consiliile de administraţie; 

 organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică; 

 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor;  

 cursuri de calificare şi reconversie profesională;  

 contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări; 

 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de acţiune pentru 

dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

 membrii în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf. 



  

 

3. Cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Olt, autorităţi locale (Prefectura, Consilii Locale, Primărie etc.) 

 Şcoala  colaborează cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Munca Olt. S-au organizat 

acţiuni comune de informare a elevilor în legătură cu locurile de muncă disponibile în domeniul serviciilor şi 

condiţiile cerute pentru ocuparea acestora. 

 Şcoala desfăşoară un parteneriat activ pentru educaţie şi pentru administrarea unităţii şcolare cu 

autorităţile locale: Primăria, Poliţia, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională, Direcţia de Sănătate Publică Olt, Direcţia pentru Tineret şi Sport Olt, Direcţia Judeţeană pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului. 

 

4. Cu instituţii de învăţământ preuniversitar, învăţământ superior şi cercetare 

 Şcoala isi propune sa desfăşoare un parteneriat activ cu ASE Bucuresti ,Universitatea din Craiova, 

Universitatea din Pitești, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti. 

 Începând cu anul 2010, școala  desfășoară  parteneriate cu CCD Olt privind activitatea de formare a 

corpului profesoral în problematica învăţământului tehnologic 

  Desfăşoară parteneriate pentru formarea profesională cu alte şcoli din domeniul serviciilor: 

- Colegiul Naţional Economic “Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin 

 Grup Şcolar Economic Călimăneşti 

 Colegiul  Economic Râmnicu Vâlcea 

 Colegiul Economic V. Madgearu TG. Jiu 

 Colegiul Naţional Economic Administrativ “Gheorghe Chiţu” Craiova 

 Colegiul Economic „ Mihail Kogalniceanu” Focsani 

 Grup Școlar Matei Basarab Craiova 

 Colegiul National „Zinca Golescu” Pitesti 

 

 

2.3. ANALIZA SWOT– REZUMAT 
 

2.3.1 ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE 

 

Calificările cuprinse în oferta educaţională a şcolii aparţin unui domeniu de activitate identificat ca fiind 

prioritar şi în creştere, atât la nivel local cât şi la nivel regional. Cererea pentru aceste calificări este mare şi va 

creşte în continuare. În viitor vom acţiona pentru a creşte segmentul de piaţă acoperit. 

 

REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE 

 

Pe baza contextului național, regional și local precum și a mediului intern se poate realiza o  

analiza SOWT,  precizându-se punctele tari, punctele slabe , oportunitățile și amenințările.  Analiza 

SWOT este un punct de plecare în stabilirea țintelor și obiectivelor specifice. 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 



1. Curriculum 

 

1. Curriculum 

 

 Respectarea planului cadru; 

 Programe CDL elaborate de cadrele 

didactice ale şcolii în colaborare cu agenții 

economici. 

 Existenţa unor scheme orare conform 

legislaţiei în vigoare; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

examenele naţionale, olimpiade şi 

concursuri şcolare si profesionale; 

 Material curricular (planuri de învăţământ şi 

programe şcolare, auxiliare curriculare, , 

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de probleme, îndrumatoare, softuri 

educaţionale). 

 Participarea elevilor la concursuri școlare. 

 Posibilitatea de a obtine atestate 

profesionale. 

 Participarea elevilor la activitățile firmelor 

de exercițiu. 

 Editarea anuală a revistei :         “ PRO- ECO 

 

 

 

 Folosirea insuficientă a echipamentelor 

moderne; 

 Slaba implicare a profesorilor în 

proiecte interne şi internaţionale 

 Un număr insuficient de manuale 

pentru disciplinele tehnologice. 

 Suprapunerea cerințelor, a testărilor, 

ceea ce duce la o distribuire inegală a 

efortului elevilor. 

 Număr mare de absențe nemotivate. 

 

2. Resurse umane 

 

3. Resurse umane 

 

 Existenţa Consiliului elevilor 

 Existenţa cabinetului de consiliere şi a 

consilierilor psihopedagici. 

 Preponderenţa personalului didactic şi 

didactic auxiliar cu înalt profesionalism, 

preocupat de formarea şi dezvoltarea 

profesională continuă 

 O colaborare acceptabila cu parintii 

 Personal didactic calificat 100 % ; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I si II este de 80%; 

 Relaţiile interpersonale, in mare parte, 

(profesor-elev, conducere-angajati, 

profesori-părinti, profesori-profesori etc.) 

 Adaptare cu  dificultate  la schimbări. 

 Slaba dezvoltare a echipelor care să 

conceapă proiecte prin care să atragă 

fonduri extrabugetare 

 Un număr relativ mare de elevi , provin 

din familii cu posibilităţi materiale 

scăzute si chiar la limita existentei.  

 Existența unor  elevi cu probleme de 

comportament, ai căror părinţi refuza 

sa consulte comisia de specialitate.  

 



existente favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

 Există o bună delimitare a 

responsabilităţilor; 

 Existenţa unor cadre didactice care 

utilizează calculatorul în procesul instructiv-

educativ. 

 

3 Resurse materiale şi financiare 

 

3.Resurse materiale şi financiare 

 

 Existenţa cabinetului medical; 

 Şcoala are biblioteca cu peste 17500 

volume  

 Fonduri băneşti extrabugetare    (donaţii, 

inchiriere spatii disponibile); 

 Cadrele didactice au acces la internet; 

 Există condiții optime de desfășurare a 

procesului instructiv- educativ. 

 

 

 Stare avansată de degradare a corpului 

A 

 Cheltuieli mari datorita faptului ca 

scoala nueste izolata termic (nu are 

geamuri/uși termopan ). 

 Insuficienta dotare a laboratoarelor cu 

aparatură și materiale moderne. 

 Lipsesc calculatoarele si 

videoproiectoarelepentru sălile de 

clasa. 

 Fonduri insuficiente pentru cheltuieli 

de personal si igienizare. 

 

4. Relaţiile cu comunitate şi activitatea 

educativă 

 

4  Relaţiile cu comunitate şi activitatea 

educativă 

 Organizarea de activitati extraşcolare şi 

extracurriculare atractive (excursii, 

vizionări, spectacole, serbări, acţiuni 

caritabile etc), introduce elevii în mediu 

comunitar şi contribuie la socializarea lor; 

 În şcoala s-au desfaşurat proiecte / 

programe educaţionale interne si 

internaţionale: 

 Colaborarea bună cu reprezentanţii 

comunitătii locale (Primarie, Consiliul 

Reprezentativ al părinţilor ,Poliţie, ISU, DSP, 

DPAS, AJOFM, Agentia pentru Protectia 

 Slabe legaturi de parteneriat cu firme 

private si ONG-uri, 

  Puţine activităţi desfaşurate în şcoală 

implică coparticiparea părinţilor; 

 Implicarea slabă a părinţilor; 

 Lipsa unor fonduri de premiere a 

elevilor si cadrelor didactice implicate 

in proiecte. 

 

 



mediului Olt, DSV).  

 Colaborarea bună cu reprezentanţii 

comunitătii locale: ONSS CROS (Baschet 

baieti , baschet fete, handbal baieti , 

handbal fete , tennis de masa baieti, fotbal , 

sah fete) Cupa Rotary –sah; Olimpiada 

liceelor. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Curriculum 

 

 

1. Curriculum 

 

 

 Colaborare continua cu I.S.J, cu 

autorităţilelocale, comitetul de părinţi si 

părinţii. 

 Reglementările in vigoare (ordine, 

note,metodologii ale M.E.C.T.S.), ca 

sprijinpermanent in activitatea didactica si 

metodica 

 Un management de calitate, competente 

insușite prin participarea la diferite cursuri 

de formare si perfecționare, inițiate de I.S.J.  

și C.C.D. 

 Varietatea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare în care fiecare elev se poate 

regăsi 

 Creșterea interesului pentru facultățile cu 

profil economic. 

 

 Neconcordanta dintre manuale 

siprograme. 

 Dependenta fata de deciziile 

ierarhicesuperioare. 

 Lipsa manualelor 

 Lipsa unei legislații motivaționale 

pentru agenții economici în vederea 

realizării de parteneriate cu instituțiile 

de învățământ. 

 

2. Resurse umane 

 

2. Resurse umane 

 Calitatea cadrelor didactice de a se menţine 

în topul calităţii, conform  standardelor 

educaţionale 

 Ameliorarea relaţiilor profesor - elev prin 

intermediul Consiliului elevilor 

 Intâlnirile frecvente ale cadrelor didactice 

 Scăderea populaţiei şcolare, cu 

implicaţii asupra normării personalului 

didactic 

 Fenomenul migrãrii pãrinţilor şi a 

copiilor acestora în comunitatea 

Europeanã. 

 Minimizarea timpului alocat de către 



cu părinţii elevilor 

 Posibilitatea implicării în programe de 

cooperare naţionale şi internaţionale 

 Elaborarea unor standarde naţionale, 

indicatori de performanţă pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar 

 Deschiderea spre colaborare a Primăriei, 

I.Ş.J Olt, C.C.D.Olt , Direcţiei de Protecţie a 

copilului, Poliţiei, Direcţiei Judeţeane de 

Sănătate Publică şi a altor instituţii care 

desfăşoară activităţi economice 

 Diversificarea ofertei de perfecţionare a 

cadrelor didactice şi de conducere prin 

apariţia unor furnizori externi de formare 

acreditaţi 

 

părinţi pentru  comunicarea şi 

relaţionarea cu copiii 

 Educaţia nu mai este privită de către 

elevi ca un mijloc de promovare socială 

 Diminuarea timpului acordat de către 

elevi  studiului, ca urmare a 

atractivităţii exercitate  de televiziune 

sau de tehnologia informaţională  

 Sistemul legislativ în permanentă 

schimbare 

 Lipsa locurilor de munca la nivelul 

localităţii 

3. Resurse materiale şi financiare 

 

3.  Resurse materiale şi financiare 

 Asistenta sporita din partea Primăriei odată 

cu descentralizare învătamântului  

preuniversitar 

 Posibilitatea de a accesa fonduri   

structurale. 

 Existența unui parteneriat cu Asociația 

pentru Sprijinirea Colegiului Economic Petre 

S. Aurelian. 

 

 Sistem legislativ inflexibil, 

extrem de complicat si 

restrictiv.  

 Fonduri insuficiente pentru dezvoltare 

şcolară solidă. 

 

4. Relaţiile cu comunitate şi activitatea 

educativă 

 

4. Relaţiile cu comunitate şi activitatea 

educativă 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primarie, ONG, Biserică,Poliţie, instituţii 

culturale); 

 

 Timpul limitat pentru participarea la 

programe educative; 

 Materiale insuficiente; 

 Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a 

elevilor. 

 

2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ 
DEZVOLTARE 

 

 



Din analiza mediului intern și a mediul extern s-a constatat că necesită dezvoltare următoarele aspecte 

concretizate în : 

 

1. Dezvoltarea bazei materiale, consolidarea corpului A, dotarea cabinetelor și laboratoarelor la standarde 

europene, amenajare spațiu atelier pentru bibliotecă, industrie alimentară, alimentație publică, arhivă. 

2. Îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor, creșterea performanței școlare, reducerea 

absenteismului și a abandonului școlar, creșterea ratei de promovabilitate la bacalaureat. 

3. Optimizarea activităților de consiliere , informare și orientare privind cariera, responsabilizarea elevilor 

asupra alegerii propriei formări 

4. Implicarea școlii în parteneriate interne și internaționale, realizarea de proiecte educaționale în care să 

fie implicat un număr mare de elevi și profesori. 

5. Formarea profesională a cadrelor didactice și a personalului auxiliar prin participare la cursuri, grade 

didactice. 

6. Integrarea elevilor cu CES în colectivitate. 

 

Pentru perioada 2016 – 2021  școala își stabilește următoarele priorități în corelație cu PLAI și 

PRAI.    Alegerea priorităților  este fundamentată pe analiza de nevoi care a impus anumite direcţii de 

dezvoltare instituţională: 

1. Îmbunătățirea calitatii serviciilor educationale  si a  formarii profesionale , asigurarea unui învătământ 

incluziv. 

2. Întreținerea ,  dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse  financiare 

3. Eficientizarea si dezvoltarea serviciilor de orientare   si consiliere a elevilor 

4. Corelarea       programelor                     educationale  cu piata muncii 

5. Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de parteneriate 

Pentru atingerea țintelor strategice au fost formulate următoarele opțiuni strategice pentru  cele 

patru domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare, relații cu comunitatea și 

activitatea educativă. 

 

 

 

 

 



PRIORITĂȚI / ȚINTE  ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

 

 

Nr. 

crt. 

Priorități /Ținte  Opţiuni strategice 

Curriculum Resurse umane Resurse financiare si 

materiale 

Dezvoltare de relaţii 

comunitare 

1. Îmbunatatirea calitații 

serviciilor educationale  

si a  formarii 

profesionale, asigurarea 

unui învătământ 

incluziv.     

Țintă : :  Dezvoltarea la 

elevi şi la cadrele 

didactice a abilităţilor de 

a proiecta şi realiza 

activităţi cu impact în 

şcoală şi comunitate 

prin folosirea TIC și 

utilizarea de către 

profesori a unor metode 

adecvate stilului de 

învățare. 

 

Proiectarea 

activităților comisiilor 

metodice în acord cu 

standardele de calitate. 

Implementarea 

strategiilor privind 

calitatea la nivelul 

catedrelor 

 

Îmbunătățirea activității 

cadrelor didactice prin 

organizarea de activităţi 

metodice pe teme de 

didactică, aspecte 

ştiinţifice  controversate 

ale disciplinei, noutăţi în  

domeniul disciplinei etc. 

Creșterea  utilizării în 

predare a tehnologiilor 

moderne de informare si 

comunicare. 

Îmbunătățirea activității 

didactice prin dotarea cu 

mijloace și auxiliare 

didactice. 

Asigurarea dialogului și 

colaborării unității de 

învățământ cu reprezentanții 

comunității locale și 

părinților. 

2.  Întreținerea și 

dezvoltarea bazei 

didactico-materiale şi 

atragerea de resurse  

Dezvoltarea la elevi a  

unor deprinderi de a 

pastra baza materială a 

școlii prin activitățile 

Asumarea răspunderii 

personalului didactic 

privind păstrarea 

patrimoniului școlii. 

Utilizarea fondurilor 

extrabugetare tinand cont 

de prioritati și conform 

planificării realizate. 

Colaborarea cu Asociația 

pentru sprijinirea CEPSA , cu 

Comunitatea locală pentru 

modernizarea bazei didactico 



financiare 

Ținta : Consolidarea 

corpului  A al scolii, 

dotarea cabinetelor şi 

laboratoarelor la 

standarde europene, 

transformarea bibliotecii 

şcolare în punct de 

informare de 

documentare pentru 

elevi şi profesori   prin 

participarea școlii la 

proiecte POCU. 

 

de consiliere și 

orientare  

Implicarea personalului în 

atragerea unor fonduri 

extrabugetare. 

Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin 

implicarea partenerilor 

economici şi a 

comunităţii locale 

materiale 

3. 

Eficientizarea si 

dezvoltarea serviciilor 

de orientare   si 

consiliere a elevilor   

Țintă : Utilizarea unor 

instrumente specifice 

orientării și consilierii 

privind cariera , 

cunoașterea și 

actualizarea periodică a 

informațiilor despre 

lumea ocupațiilor. 

                  

Desfăşurarea 

activităţilor practice 

„acasă, la potenţialul 

angajator”. 

Identificarea şi evaluarea 

nevoilor elevilor, 

consiliere şi suport în 

luarea deciziilor: 

Orientarea profesională a 

elevilor în funcţie de 

aptitudinile şi înclinaţiile 

lor. 

Întâlniri cu elevii și 

părinţii acestora pentru 

prezentarea ofertei 

educaţionale a şcolii. 

 

Asigurarea accesului 

elevilor la servicii de 

consiliere și orientare în 

carieră. 

Consilierea elevilor din 

clasele terminale de catre 

A.J.O.F.M privind cererea pe 

piata muncii 



4. Corelarea      

programelor                     

educaționale  cu piața 

muncii. 

Ținta : Includerea in 

oferta educaţională  a 

şcolii a specializarilor  

identificate ca prioritare 

la nivel local şi regional 

Identificarea  

tendintelor  generate  

de dinamica pietei 

muncii pe termen  

mediu și scurt  în  

plan  local/ regional și 

stabilirea CDL 

 

 

Dezvoltarea 

competențelor 

anteprenoriale ale elevilor 

colegiului  pentru a le 

facilita accesul rapid pe 

piața muncii. 

Asigurarea auxiliarelor 

curriculare și a accesului 

la noutățile din domeniu. 

 Elaborarea si  incheierea 

parteneriatelor de colaborare 

cu  agentii economici, alți 

parteneri  potențiali . 

5. Eficientizarea relaţiilor 

parteneriale şi 

dezvoltarea de noi 

parteneriate 

Ținta:                      

Încheierea a cel puţin 

doua acorduri de 

parteneriat pentru  

fiecare calificare, 

diversificarea 

activităţilor desfăşurate 

în parteneriat şi 

realizarea de proiecte 

educaţionale şcolare în 

parteneriat cu alte școli 

din țară și străinătate. 

 

Realizarea unor 

sesiuni de informare a 

cadrelor didactice 

elevilor si partenerilor  

economici  în legătură 

cu posibilitatea 

desfășurării unor 

proiecte de parteneriat 

strategic sau de 

mobilitate a cadrelor 

didactice și elevilor. 

 

Creşterea rolului 

angajatorilor în evaluarea 

competenţelor elevilor la 

absolvire 

Asigurarea condițiilor de 

transmitere a 

informațiilor privind 

elaborarea de proiecte și 

programe. 

 

 

Identificarea partenerilor 

sociali pentru formarea 

profesională din judeţul Olt 

pentru fiecare domeniu de 

calificare: agenţi economici, 

patronate, asociaţii 

profesionale. 

Eficientizarea parteneriatelor 

prin implicarea partenerilor 

sociali în acţiunile privind 

integrarea pe piaţa muncii a 

absolvenţilor 

 

 

 

 



Partea a 4-a  –  Consultare, monitorizare şi 
evaluare 

 

CONSULTAREA 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea 

profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile 

identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala 

are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,  reformularea 

obiectivelor si priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale.     

 

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Olt şi a municipiului Slatina  

 PRAI Sud – Vest Oltenia 

 PLAI Olt 

 Anuarul statistic al judeţul Olt 

 Date statistice - AJOFM Olt 

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  



 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 

ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

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

Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 

GLOSAR 

 

 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

APC – Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

TTQM – Transfer de Tehnologie şi Managementul calităţii 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

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

(Ameninţări)  

HG – Hotărâre de Guvern 

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională  

 

 

 

 

 



Anexa 4 
 

CONTEXT 

 

PRIORITĂȚI NAŢIONALE 
 

 implementarea metodelor învăţării centrate pe elev; 

 eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri; 

 elaborarea şi dezvoltare curriculum-lui , inclusiv a celui la comanda angajatorului; 

 elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale; 

 formarea continuă a personalului didactic; 

 asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar; 

 asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

 orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei; 

 dezvoltarea sistemului informaţional; 

 modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic; 

 oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări; 

 utilizarea ITC în predare; 

 facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale 

 dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată; 

 dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate; 

 formarea continuă a adulţilor; 

 asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană. 

 

 

PRIORITĂŢI  REGIONALE ŞI LOCALE 

 

 Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

 Dezvoltarea capacităţii de informare orientare şcolară şi consiliere finanțat prin POS 

DRU 

 Creşterea accesului egal la educaţie pentru tinerii din judeţul Olt şi reducerea abandonului 

şcolar 

 Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET – finanţat prin POSDRU 

 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii – finanţat prin 

POSDRU 

 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul 

formării prin învăţământ tehnic şi profesional – finanţat 

 Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică 

 Dezvoltarea de programe comune de educaţie inclusivă 

 

      PRIORITĂŢI ŞCOALĂ  

 Îmbunatatirea calitatii serviciilor educationale  si a  formarii profesionale , asigurarea 

unui învătământ incluziv. 

 Întreținerea ,  dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse  financiare 



 Eficientizarea si dezvoltarea serviciilor de orientare   si consiliere a elevilor 

 Corelarea       programelor                     educationale  cu piata muncii 

 Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de parteneriate 

 

 

 


