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    PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 

I. ARGUMENT 

 
Planul de acțiune al școlii pentru perioada 2019 - 2023 s-a realizat, plecând 

de la o analiză complexă şi realistă asupra mediului extern în care  îşi desfăşoară 

activitatea instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze  valorile 

şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie 

spre progres, stimulând curiozitatea intelectuala, capacitatea de adaptare, 

creativitatea si inovatia . 

 Educatia constituie astfel, unul dintre cele mai puternice instrumente de 

care dispunem pentru a modela viitorul, fiind un promotor al unei societăţi 

dezvoltate. 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” este o școală  care oferă educație 

și formare profesională de calitate, corespunzătoare nevoilor societății și integrării 

beneficiarilor pe piața muncii din țară și străinătate. 

În cadrul instituției sunt  promovate valori ca: profesionalism, calitate, 

responsabilitate, demnitate, derulând activităţii diverse in cadrul parteneriatelor 

locale, judeţene, naţionale. 

Instituţia şcolara se afla in slujba elevilor si a comunităţii locale, astfel ca 

elaborarea ofertei curriculare va fi dependenta de nevoia si cererea educaţionala 

exprimata de comunitate. In acest mod se creează o strânsa interdependenta intre 

scoală si comunitatea locala, atat in ceea ce priveşte opţiunile educaţionale strategice 

cat si resursele materiale si umane care pot fi atrase către activitatea educaţionala. 

 
CONTEXTUL  LEGISLATIV 

 

Prezentul proiect de dezvoltare institutională a fost conceput având la baza: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea 

sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 

- LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
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- O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, revizuit prin Ordinul 

MEN nr.3027/2018; 

- O.M.E.N. nr. 5547/06.10.2011 cu modificările și completările ulterioare, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei 

şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

- ORDIN NR.5386/30 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea 

metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul 

preuniversitar, aprpbata prin OMECTS nr 5561/2011. 

- OMEN nr.3160/01.02.2017 pentru modificarea si completarea 

Metodologiei cadru de organizare si functionare a Consiliului de 

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin 

OMEN 4619/2014. 

-  Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar - proiect elaborat în 

temeiul  art. 10 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

 

         

PREZENTAREA UNITĂȚII DE INVAȚĂMÂNT 

 

 

Unitatea şcolară:   Şcoala Postliceală Sanitară ,, Carol Davila” 

                 Adresa:   Str. 1 Mai, Nr.107, Bl. B6, loc. Alexandria,Teleorman               

                                 Telefon: 0347 806 934  

                                  E-mail: a.caroldavila@yahoo.com 

Limba de predare:   limba romana 

Statutul scolii:  Scoala cu personalitate juridică      

 

                     DEVIZA ȘCOLII NOASTRE ESTE: 

                            PREȚUIEȘTE SĂNĂTATEA! 

                     ESTE BUNUL TĂU CEL MAI DE PREȚ! 
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II. MISIUNEA SI VIZIUNEA ŞCOLII 

 

      Misiunea scolii noastre este de a forma asistentul medical generalist sau 

de farmacie care sa ajute persoane, familii si grupuri sociale , sa-si determine 

potentialul fizic mintal si social pentru a face fata schimbarilor provocate de 

mediul in care traiesc si muncesc 

      Prin progamul educational, cursantii trebuie sa dobandeasca cunostinte 

necesare intelegerii complexitatii actului medical,precum si dezvoltarea maxima 

a potentialului propriu si a aptitudinilor lor.  

      Dorim sa ne asiguram ca toti elevii din Scoala Postliceala  Sanitara „Carol 

Davila” , Alexandria, invata  efectiv, ca vor capata calificarea, aptitudinile si 

atitudinile necesare pentru a-si forma personalitati autonome si creative in 

aceasta lume aflata in permanenta schimbare. 

       Şcoala secolului XXI trebuie să urmărească formarea şi dezvoltarea 

capacităţii de gândire creativă şi divergentă, utilizând în diferite situaţii 

concrete cunoştinţele şi competenţele dobândite, motivaţia şi disponibilitatea de 

a reacţiona pozitiv la schimbare, asumarea unor valori şi atitudini personale. 

În acest context, curriculumul şcolar trebuie să definească un cadru coerent 

şi flexibil, în care cooperarea şi competiţia, gândirea independentă, opinia liber 

exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să fie elemente ce împlinesc 

personalitatea umană. 

         Orientarea metodologică a procesului de învăţămant  se aşează pe 

coordonatele educaţiei moderne pentru secolul XXI : 

• a învăţa pentru a cunoaşte 

• a învăţa pentru a acţiona 

• a învăţa să trăieşti cu alţii 

• a învăţa să ştii 

• a învăţa să fii 

Întregul personal didactic trebuie să militeze pentru introducerea concepţiei 

potrivit căreia pentru elevi este mai important: ”decât a şti şi a reproduce”,  să 

devină  “a şti să înveţe în şcoală  şi în afara şcolii, a deveni capabil de auto-învăţare 

eficientă şi în mod implicit de autoevaluare realistă”. 

Şcoala noastră trebuie să devină o instituţie cu un învăţămînt  deschis, 

flexibil şi accesibil pentru toţi elevii, ea trebuie să răspundă aşteptărilor 

societăţii în general şi aşteptărilor comunităţii locale în mod special. Având în 

vedere specializările care vizează îngrijirea şi păstrarea stării de sănătate a 

oamenilor, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Alexandria, prin 

întreaga sa activitate, în contextul parteneriatului educaţional, urmăreşte să 
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dezvolte aptitudini şi să formeze competenţele elevilor, alături de o motivaţie 

reală a acestora pentru profesia de asistent medical. 

             VALORILE PROMOVATE 

 

 

   Profesionalism - prin formare si perfectionare permanenta. 

   Eficienta - in concordanta cu cerintele pietei muncii exprimata prin raportul 

efort-rezultate ; a da totce ai mai bun in orice  imprejurare. 

   Perseverenta - a fi consecvent si a gasi puterea de a merge mai departe in  

ciuda dificultatilor,a esecurilor personale. 

  Respectul – a arata consideratie fata de oameni, fata de autoritati, fata de 

proprietate si nu in ultimul rand, fata de propria persoana. 

  Responsabilitatea - a duce la indeplinire cu consecventa obligatiile care 

revin fiecaruia, asumarea raspunderii pentru proprile actiuni. 

 

 

      III . SCURT ISTORIC AL ȘCOLII 

 

Prima scoala particulara cu profil sanitar din orasul Alexandria a fost 

infiintata in 1992, membru fondator fiind Societatea Femeilor – Teleorman. In 

anul debutului, scoala a avut 2 clase, totalizand un numar de 150 elevi in 

specialitatile AMG si Tehnica dentara.  

 

IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

 

1.  ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV        ŞI   

CALITATIV 

 

  BAZA   MATERIALĂ 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Alexandria funcţionează intr-o 

clădire cu suprafata utila  de  496,80 mp si teren cota parte indiviza in suprafata 

de 138,10. Destinatia cladirii este spatiu de invatamant si birouri pentru 

administrativ (contabilitate, secretariat , casierie). 

Procesul de invatamant se desfasoara in anii scolari 2019-2020: 
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• Sali de clasa -8   

• Sali de demonstratie - 2; 

• Laborator biologie -1 

• Laborator de farmacie – 1; 

• Sala de calculatoare – 2 (cu 10 calculatoare); 

• Biblioteca – 1 (spatii scolare destinate pregatirii individuale a elevilor cu 

1102 volume); 

• Cabinet medical – 1. 

• Spatii anexe (Cabinet director, secretariat, cancelarie, contabilitate, sala 

admistrator) 

 

     
               RESURSE UMANE 

 

 

 

Planificarea strategica a organizatiei, inclusiv  a fondului resurselor umane, 

reprezinta cea mai importanta activitate manageriala cu efecte pe termen lung. 

Problema resurselor umane in scoala a devenit una de co-participare si co-

evolutie, asadar una formativa. 

Dezvoltarea resurselor umane este vazută, ca o conditie indispensabilă si 

durabilă care sa asigure schimbarea socială. 

 

Este vorba nu numai de cunostintele, deprinderile si aptitudinile care 

alcatuiesc competentele individuale si colective, ci si de atributele indispensabile 

care definesc potentialul uman, cum ar fi: 

     -    stare de sanatate 

- potentialul demografic 

- moralitatea 

- coeziunea sociala 

- dorinta de invatare permanenta si de autodepasire 

- capacitatea de autoperfectionare 

- dezvoltarea economica si financiara 

Dezvoltarea  resurselor umane presupune niste obiective in asa fel incat 

fiecare actiune, fiecare activitate sa puna accent pe: 

- inovatie 

- participare civica si folosirea drepturilor fiecarui om ca principiu de baza 

al relatiilor sociale 

- educatie permanenta 

- ameliorarea calitatii muncii si vietii 

- cresterea capacitatilor de competitivitate 
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- asigurarea unei formari continue care sa cuprinda atat dimensiunea 

profesionala, cea sociala si educatia civica 

- sustinerea potentialului biologic al resurselor umane prin masuri care sa 

mentina starea de sanatate fizica, igiena, asistenta sociala, moralitate 

- formarea capacitatilor de anticipare, de dezvoltare a unor situatii critice, 

de comunicare, spirit critic, invatare permanenta, tolerare si solidaritate 

- formarea competentelor de munca in echipa, de asumare a riscului, 

preocuparea pentru calitate care duce la un progres real 

- fiecare trebuie sa-si depaseasca propria conditie, contribuind la obtinerea 

unor noi standarde sociale si economice 

- consolidarea noului curriculum scolar si pregatirea resurselor umane 

pentru curriculum-ul la dispozitia scolii 

- elaborarea unui program de supraveghere mai atenta a elevilor in vederea 

prevenirii abandonului scolar, a insuccesului si stimularea  celor cu 

rezultate deosebite 

- actualizarea pregatirii metodice in functie de dinamica  dezvoltarii scolii, 

punerea accentului pe rezultate pe termen lung 

 

         Datorita solicitarilor de pe piata muncii scoala si-a diversificat specialitatile 

automat marindu-se si numarul cursantilor. Astfel, in urmatorii ani s-au pregatit 

elevi in specialitatile: asistent medical generalist, asistent de farmacie, asistent 

medico – social, asistent de igiena si sanatate publica si asistent medical de 

laborator. Incepand cu anul scolar 2004 – 2005 si dupa acreditare, scoala a 

pregatit elevi numai in specialitatile: asistent medical generalist si asistent medical 

de farmacie. Acum avem urmatoarea structura pe an scolar: 

An de studiu Specialitatea Nr. clase 

2018-2019 AMG 9 clase 

Asistent farmacie 3 clase 

2019-2020 AMG 9 clase 

Asistent farmacie 2 clase 

2020-2021   

2021-2022   

2022-2023   

 

        În prezent, Şcoala Postliceală Sanitară  „Carol Davila” Alexandria 

pregăteşte asistenţi medicali în specializările:  

1. Asistent medical generalist – 3 ani şcolarizare, învățământ de zi;  

2. Asistent medical de farmacie – 3 ani şcolarizare, învățământ de zi.  

 

Unitatea noastră are 11 clase, după cum urmează:  
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✓  3 clase de asistent medical generalist pentru fiecare an de studiu 

✓ 2 clase de asistent medical de farmacie  

 

Număr total de elevi înscriși în anul școlar 2019-2020 este de 314 pentru 

cele două specializări. 

 

          In perspectiva reformei invatamantului postliceal, s-a optat pentru 

restructurarea si modernizarea strategiei de pregatire, pentru modernizarea 

dotarilor si pentru alinierea la standardele de pregatire europene. S-a urmarit 

continuu ameliorarea procesului didactic, profesorii scolii fiind implicati in 

numeroase activitati care vizeaza imbunatatirea calitatii procesului didactic 

(schimburi de experienta organizate la nivelul comisiilor metodice, cursuri de 

perfectionare organizate de ISJ si CCD ) 

In anul scolar 2018-2019 colectivul profesoral a fost format din: 27 de cadre 

didactice din care: 6 profesori cu studii superioare, 3 medici, 2 farmacisti, 1 biolog  

si 19 asistenti  medicali cu studii postliceale si universitare ( instructori de 

practica). In anul scolar 2019-2020, colectivul profesoral este format din 25 cadre 

didactice, din care: 7 profesori cu studii superioare, 3 medici, 1 biolog, 1 farmacist 

si 13 profesori instruire practica, asistenti medicali cu studii postliceale si 

universitare. 

        Cadrele didactice ale scolii noastre sunt preocupate nu numai de formarea 

profesionala a elevilor, ci si de formarea lor ca indivizi, capabili de a relationa, 

de a se integra in variate grupuri profesionale si socio-culturale. 

 

Scoala dispune de un local propriu din anul 2000 – 4 nivele cu 8 sali de 

clasa , 2 sali de demonstratie, 1 laborator de farmacie, 1 laborator biologie, 2 sali 

calculatoare, 1 cabinet medical, 1 biblioteca (1000 volume), anexe administrative 

(cancelarie, secretariat, casierie, cabinet director, cabinet CEAC, contabilitate, 

arhiva), alte anexe: spatiu tehnic pentru centrala termica, spatiu –atelier 

electrician, magazie depozitare materiale didactice. 

       Toate spaţiile repartizate şcolii noastre sunt autorizate din punct de vedere 

sanitar și din punct de vedere al sănătății și securității muncii.  

 

 

       IV. 2. CULTURA ORGANIZATIONALĂ 

                  

        Se caracterizeaza prin profesionalism, avand ca valori dominante: 

munca in echipa, cooperare, respect reciproc, atasamentul fata de elevi si fata de 

scoala, incredere, dreptate si onestitate, altruism, toleranta, egalitate, spirit critic 
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si autocritic, creativiate, respectul pentru propria profesie, libertate de exprimare, 

receptivitate la nou, dorinta de afirmare, entuziasm, deschidere, umor, sprijin, 

asumarea riscului, colegialitate, responsabilitate. 

Conducerea scolii a elaborat R.I. in care sunt cuprinse norme privind 

activitatea elevilor si a cadrelor didactice. Climatul in cadrul organizatiei scolare 

este un climat deschis, propice desfasurarii in liniste a procesului instructiv-

educativ, caracterizat prin dinamism si grad inalt de angajare a tuturor cadrelor, 

este un climat care ofera satisfactii profesionale, este stimulativ, relatiile dintre 

cadre fiind de respect si sprijin reciproc. 

Echipa manageriala este deschisa, receptiva la sugestiile cadrelor didactice, 

apreciază lucrurile bune, critica lucrurile mai putin reusite, respecta competenta 

cadrelor, le acorda libertatea de decizie, elimina pe cat posibil birocraţia, acorda 

sprijin acolo unde este cadrul, îndruma cadrele tinere. 

Toate acestea se reflecta pozitiv in activitatea didactica si conduita cadrelor 

didactice. 

 

                            IV. 3.  ANALIZA COMUNITATII LOCALE 

 

Judetul Teleorman este asezat in partea de sud a tarii, in zona centrala a 

Campiei Romane, fiind marginit de judetele Arges si Dimbovita la nord, Giurgiu 

la est si Olt la vest, iar la sud de fluviul Dunarea, care constituie granita Romaniei 

cu Bulgaria pe circa 90 km. Intre aceste limite, suprafata judetului este de 5.872 

kmp, incadrandu-se din acest punct de vedere intre judetele mijlocii si ocupand 

locul 19 la nivel de tara si locul 4 intre judetele din sud care au limita sudica 

Dunarea.  

Scoala Postliceala Sanitara „Carol Davila” Alexandria se afla in centrul 

judetului, beneficiind de mijloacele de transport, cu toate localitatile urbane si 

rurale ale judetului, ceea ce a permis scolarizarea elevilor din tot judetul, iar 

absolventii sa-si poata gasi locuri de munca in unitatile sanitare situate cat mai 

aproape de domiciliu. Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în 

mijlocul Câmpiei Române. Teleormanul se numără printre judeţele mijlocii ca 

întindere, având o suprafaţă de 5790 km² ceea ce reprezintă 2,4% din suprafaţa 

ţării (locul 19). 

Judetul Teleorman este un judet preponderent agricol, iar consecinta 

aplicarii defectuoase a Legii fondului funciar nr. 18/1991 a dus la scaderea 

productiei. Industria a cunoscut o situatie si mai dramatica. Fara sa sufere 
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schimbari structurale deosebite, care sa dea sperante pentru anii ce vin, productia 

a scazut cu aproape 50 %. Lipsa productiei se reflecta prin scaderea nivelului de 

trai, astfel incat unii cetateni au inceput sa traiasca in conditiile saraciei, fiind 

necesara dezvoltarea laturii sociale prin pregatirea de specialisti in domeniul 

social. In perioada crizei economice scoala se confrunta cu dificultati din ce in ce 

mai mari, datorita repartizarii unui procent destul de mic din PIB astfel incat s-a 

simtit nevoia dezvoltarii invatamantului particular. 

Ca urmare a procesului de privatizare inca nefinalizat si de trecere la 

economia de piata, s-a inregistrat un declin fundamental al numarului si marimii 

intreprinderilor de stat concomitent cu cresterea numarului de societati comerciale 

private. 

Sectorul privat este caracterizat de o evolutie in timp lenta dar constant 

pozitiva; este relativ bine reprezentat la nivel zonal si national. Imbatranirea 

populatiei reclama implementarea unor politici care sa conduca la prelungirea 

vietii active pentru adulti pe de o parte iar pe de alta parte sa determine 

modificarea ponderii tinerilor in structura populatiei ocupate, in sensul cresterii 

oportunitatilor de integrare profesionala a acestora in toate sectoarele vietii 

economice. Oferta de job-uri pentru tineri influenteaza semnificativ atat numeric 

cat si ca gama de optiuni orientarea acestora pe viitor catre invatamantul 

profesional, postliceal si superior.  

O caracteristica in formarea absolventilor o reprezinta crearea de module 

distincte de instruire care sa permita celor ce se vor angaja sa-si perfectioneze 

abilitatile si sa utilizeze noile instrumente si aparate din diferite domenii de 

activitate, inclusiv sanatatea.  

Astfel, prin competentele formate trebuie avut in vedere o pregatire de baza 

mai larga, competente sociale adecvate, dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

utilizarea noilor tehnologii, cultivarea atitudinii fata de munca, a respectului 

reciproc,a mobilitatii ocupationale. 

Scoala noastra prin specificul ei ia in considerare evolutia demografica, 

precum si cererea de competente in continua schimbare de pe piata muncii, 

realizandu-se astfel o concordanta intre cererea de forta de munca calificata in 

domeniul sanitar si oferta educationala a scolii. 

               4.  ANALIZA SWOT 

                  Puncte tari ale organizatiei noastre scolare 
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• Traditia scolii – prima Scoala Postliceala Sanitara particulara din orasul 

Alexandria – din judetul Teleorman – acreditata in 2009, pregateste forta 

de munca pentru domeniul sanitar, specializarea asistent medical si de 

farmacie. 

• Specializari solicitate pe piata muncii. 

• Calitatea resursei umane – profesori cu grade didactice I si II, medici 

specialisti, farmacisti.  

• Initierea in domeniul informational si al tehnicii de calcul 

• Promovarea examenului de licenta in proportie de 100%, predominand 

mediile intre 8 si 10 

• Incadrarea majoritatii absolventilor in unitati sanitare din tara si din 

strainatate (Spania, Italia, Germania, Norvegia, Cipru, Anglia). 

• Resurse materiale 

• scoala este interesata in dotarea specifica a unitati de invatamant conform 

programei scolare in derulare; 

• sali de clasa  

• laboratoare cu dotare corespunzatoare; 

• sali de demonstratie cu o baza materiala specifica pregatirii practice in 

domeniul sanitar; 

 

Puncte slabe: 

▪ slaba motivatie a cadrelor didactice si a personalului auxiliar in formarea 

continua individuala; 

▪ adaptarea greoaie la schimbare a unor cadre didactice – preocupare scazuta 

pentru realizarea activitatilor cu caracter interdisciplinar, efectuarea 

insuficienta a activitatilor in echipa; 

▪ monitorizarea insuficienta a calitatii activitatii cadrelor didactice datorita 

reticentei acestora in momentul cand sunt asistati la ore; 

▪ lipsa de motivare a profesorilor tineri (limbi straine, de specialitate) si 

migrarea lor catre alte domenii de activitate mai bine motivate financiar; 

▪ implicarea tot mai slaba a personalului in viata scolii (diversificarea 

preocuparilor in alte domenii de activitate necesare subzistentei); 

▪ evaluarea nu se face ritmic la unele obiecte si nu se stabilesc masuri de 

recuperare; 

▪ utilizarea insuficienta a tehnicii de calcul, a aparaturii si tehnicii moderne; 

▪ majoritatea elevilor au nevoi speciale determinate de saracie, somaj; 

▪ resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive 

cadrelor didactice de valoare, promotori ai reformei in invatamantul sanitar, 

ai invatarii centrate pe elev; 

▪ imagine necorespunzatoare realitatii referitoare la invatamantul particular. 
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 Oportunitati: 

 ingrijirea bolnavilor de catre asistentii medicali scolarizati de noi este 

esentiala in spitalele noastre, aceasta meserie este din ce in ce mai solicitata 

atat in tara cat si in tarile Uniunii Europene; 

 reforma curriculara, imbunatatirea sistemului educational prin orientarea 

programelor scolare catre formarea abilitatilor cerute pe piata fortei de 

munca; 

 oferta bogata de formare la nivelul scolii, CCDJ, ISJ, MEC 

 

        Amenintari: 

• schimbarea sistemului de evaluare de la un an la altul, neexistand o forma 

de evaluare verificata in timp; 

• scaderea demografica a populatiei scolare (in viitor); 

• resurse financiare insuficiente; 

• resurse materiale incomplete sau necompetitive; 

• lipsa de organizare a sistemului de obtinere a informatiei referitoare la 

nevoia de formare; 

• existenta unor concurenti ce ofera aceleasi servicii in cadrul comunitatii; 

• mobilitate geografica mai redusa a populatiei scolare datorita scaderii 

nivelului de trai la nivel judetean; 

• educatia nu mai este privita de catre elevi ca un mijloc de promovare 

sociala. 

 

 

                        Rezumat al aspectelor principale care necesita dezvoltare 

 

Rezultatele obtinute de elevii scolii impun conducerii scolii si colectivului 

de cadre didactice identificarea de noi strategii care sa permita afirmarea deplina 

in interiorul si exteriorul scolii. Pentru a inscrie scoala pe un nivel superior in 

cazul evaluarii institutionale bazata pe standarde si pentru a oferi evaluarea 

cuvenita a calitatii instruirii, a formarii tinerilor asistenti medicali la nivelul cerut 

de standardele europene, in vederea recunoasterii pregratirii si certificarii  se 

impun urmatoarele prioritati: 

1. introducerea sistemelor de asigurare a calitatii in invatamant; 
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2. formarea si perfectionarea continua a resursei umane; 

3. imbunatatirea comunicarii interne si externe; 

4. dezvoltarea activitatilor de parteneriat; 

5. atragerea de noi surse extrabugetare; 

6. modernizarea bazei materiale; 

7. tranzitia de la scoala la locul de munca. 

 

 

Date despre elevi si performantele lor. 

 

Anul scolar 2018- 

2019 

2019-        

2020 

2020-               

2021 

2021-              

2022 

2022- 

2023 

Nr. total de elevi 317 314    

Nr. de clase 12 11    

Nr. de elevi transferati de la alte scoli - -    

Nr. de elevi transferati la alte scoli 1 2    

Procent promovabilitate invatatura 100     

Rata abandonului 0.08     

Ponderea elevilor cu rezultate bune 28.02     

Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune 67.12     

 

          RESURSE CURRICULARE 

 Segmentul curriculum este organizat  pe arii curriculare si are ca atributii:  

 - proiectarea; 

 - realizarea  proiectului 

 - monitorizarea instructiv - educativa        

-  evaluarea; 

Acest lucru se realizeaza prin aplicarea: 

- regulamentului scolar; 

- planului cadru; 

- ordinele MEN; 

- regulamentul de ordine interioara; 
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              ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢARE ŞI FORMARE           

PROFESIONALĂ  

 

    Educaţia şi formarea profesională este activitatea complexă care trebuie să 

răspundă nevoilor uneori contradictorii sau în continuă schimbare a societăţii. 

Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale programelor de studiu prin 

care sunt satisfăcute aşteptările a trei grupuri principale de utilizatori:  

- participanţii la procesul de învăţare.  

- angajatorii.  

- societatea în general.  

      Vom pune accent pe:  

• îmbunătăţirea continuă a rezultatelor învăţării;  

• orientare profesională şi sprijin;  

• evaluare.  

Acestea pot fi implementate prin:  

- elaborarea unor proceduri privind luarea deciziilor, de organizare şi gestionare 

a bazei de date precum şi activităţi de cunoaştere şi implementare a lor.  

- asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi monitorizarea 

activităţilor didactice privind învăţarea centrată pe elev prin asistenţe şi 

interasistenţe la orele de curs şi de stagiu clinic.  

- monitorizarea şi consilierea privind utilizarea tehnologiei informatice în 

procesul de predare-învăţare-evaluare.  

- consilierea şi monitorizarea privind autoevaluarea atât pentru elevi cât şi 

pentru cadrele didactice.  

- actualizarea portofoliilor cadrelor didactice şi ale elevilor.  

- monitorizarea progresului şcolar şi a situaţiei disciplinare.  

- proiectarea în echipă (profesor, maistru instructor, elev, partener de practică) a 

activităţilor de predare-învăţare-evaluare.  

- promovarea proiectelor cu comunitatea şi partenerii de practică şi valorificarea 

rezultatelor şi a experienţei didactice acumulată la cercurile pedagogice, 

sesiunile de comunicări, simpozioane etc.  

 

     Paşi în elaborarea sistemului calităţii în Şcoala Postliceală Sanitară 

„Carol Davila" Alexandria:  

 

1. Identificarea cerinţelor beneficiarilor şi a celor privind curriculum-ul de 

specialitate.  

2. Implementarea procedurilor specifice.  

3. Analiza eficacităţii procedurilor (punctele tari şi punctele slabe).  

4. Definirea clară a responsabilităţilor.  

5. Formarea adecvată a personalului.  

6. Asigurarea respectării procedurilor.  
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7. Menţinerea evidenţei în scris la nivelul comisiilor, compartimentelor etc.  

8. Analiza periodică a rezultatelor.  

9. Aplicarea unor măsuri de remediere.  

10. Îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

CONCRETIZAREA MISIUNII se va face prin evaluarea si controlul 

performanţelor, cu ajutorul următoarelor obiective: 

❖ Obiective generale: 

Obiectivul general al proiectului este, în primul rând , de a asigura elevilor 

o pregatire teoretică şi practică la un nivel cât mai apropiat de cel existent pe plan 

european, dar şi de a răspunde atât unor cerinţe imediate şi chiar de perspectivă 

ale pieţei locurilor de muncă in domeniul sanitar din judeţul nostru şi din judeţele 

limitrofe. În acest sens, ne-am propus să folosim la maximum baza materială şi 

corpul profesoral pe care îl avem, dar şi să dezvoltăm în acelaşi timp baza proprie 

a şcolii. 

Cultivarea unei gândiri logice şi creative, dezvoltarea capacităţii de transfer 

de cunoştinţe şi abilităţi între discipline, stimularea interesului şi dorinţei de 

cunoaştere, dezvoltarea deprinderilor necesare muncii în echipă, dezvoltarea 

simţului practic, economic, etic şi estetic, identificarea propriului sistem de valori 

în vederea autoevaluării şi autodescoperirii proprii sunt obiective urmărite pe 

întreaga durată a instruirii. 

❖ Obiective specifice: 

 Obiective strategice: 

1. Formarea unor absolvenţi capabili să acceadă rapid la alte forme 

superioare de instruire;  

2. Formarea, la viitorii absolvenţi, a unei culturi de specialitate 

reprezentative pentru ansamblul problematicii spaţiului social în care îşi 

desfoasoară activitatea; 

3. Asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice la un nivel cât mai apropiat 

de cel existent pe plan european, dar şi formarea capacitaţilor de a 

răspunde unor cerinţe imediate şi chiar de perspectivă ale pieţei locurilor 

de muncă din judeţul nostru şi din cele limitrofe; 

4. Dezvoltarea parteneriatului naţional şi internaţional; 

5. Menţinerea promovării de cel puţin 90 % la examenul de absolvire ;. 

6. Intensificarea eforturilor în vederea reintegrării şcolii în contextul 

valorilor morale, acţionarea în sensul unirii factorilor educaţionali ai 

elevilor, sistem care să cuprindă  educaţia în cadrul procesului de 

învăţământ, în familie, în cadrul comunităţii şi a cultelor   şi a 

activităţilor extracurriculare. 

 Obiective tactice : 

1. Dotarea  cu mijloace didactice de ultimă oră; 
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2. Încurajarea tinerilor să aspire spre cele mai înalte standarde de instruire 

de care sunt ei capabili; 

3.  Implicarea tinerilor în realizarea de proiecte educaţionale; 

4. Creşterea cifrei de şcolarizare; 

5. Asigurarea stabilităţii personalului didactic; 

6. Creşterea numărului de profesori cu norma de bază în şcoală; 

7. Menţinerea oamenilor de valoare ce desfăşoară activităţi de afirmare şi 

de creştere a prestigiului şcolii, prin acordarea de premieri periodice; 

8. Îmbunătăţirea funcţionalităţii şi esteticii spaţiilor de învăţământ, 

modernizarea bazei  didactico-materiale; 

9. Asigurarea condiţiilor optime pentru o prestaţie didactică performantă în 

vederea convertirii procesului de învăţământ dintr-unul predominant 

reproductiv într-unul formativ. 

 Obiective operaţionale : 

1. Pregătirea să fie în concordanţă cu noile orientări privind utilizarea 

calculatorului. 

2. Îmbunătăţirea metodelor de predare, care să încurajeze actul de invăţare; 

3. Asigurarea unei proiectări didactice care să vizeze la elevi capacităţi 

intelectuale şi acţionale, în vederea adaptării acestora la cerinţele mereu 

în schimbare ale societăţii; 

4.  Dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente; 

5.  Promovarea imaginii şcolii; 

6.  Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea locală. 

 

V. ȚINTE STRATEGICE 

➢ 1. Evoluția ascendentă a numărului de elevi fără diminuarea actului 

educațional 
 

➢ 2.Modernizarea bazei materiale si creearea unui climat de siguranta in 

scoala.     

 

➢ 3. Promovarea dimensiunii europene a scolii prin derularea de proiecte 

si parteneriate locale,regionale, nationale si europene. 

 

➢ 4. Motivarea şi implicarea cadrelor didactice şi elevilor pentru 

realizarea de activităţi extracurriculare, care să contribuie la 
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promovarea practicilor democratice, exersarea în şcoală a calităţii de 

cetăţean, prin programe de ecologizare, social-umane, culturale, 

sportive. 

 

 

➢ 5.Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi       

internaţional. 

VI. OPȚIUNI STRATEGICE 

 

Domeniul 

funcţional Dezvoltare 

curriculară 

Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de resurse 

financiare şi 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare Scop 

strategic 

T1 

Adaptarea 

curriculumului la 

nevoile comunităţii 

Asigurarea accesului 

cadrelor didactice la 

tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor 

şcolare şi a spaţiilor 

auxiliare 

Responsabilizarea 

comunităţii în 

susţinerea şcolii 

T2 

Particularizarea 

curriculumului la 

cerintele învăţării 

activ-participative 

centrate pe elev 

Formarea cadrelor 

didactice pentru aplicarea 

metodelor active şi a 

centrării activităţii pe elev 

Achiziţionarea de 

mijloace didactice şi 

echipamente adecvate 

situaţiilor de învăţare 

centrate pe elev 

Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

structuri implicate în 

educaţie. 

T3 

Dezvoltarea unor 

optionale adecvate 

egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor şi 

integrării europene 

Accesarea resurselor 

educaţionale europene. 

Crearea abilităţilor 

personale, a deprinderilor 

sociale şi tehnice, de 

promovarea dimensiunii 

europene şi egalităţii de 

şanse în educaţia elevilor 

Crearea bazei materiale 

pentru susţinerea 

promovării dimensiunii 

europene şi a egalităţii 

de şanse în educaţia 

elevilor de către cadrele 

didactice 

Colaborare cu 

reprezentanţi ai ONG-

urilor, instituţiilor de 

cultură din ţară şi din 

străinătate 

T4 

Implementarea de 

proiecte la nivelul 

scolii in vederea 

formarii sentimentului 

de apartenenta la 

scoala si dezvoltarea 

culturii 

organizationale  

Valorificarea 

evenimentelor istorice si 

culturale prin cultivarea 

respectului fata de om, 

pentru proprietatea publica 

si privata, pentru natura 

Cresterea interesului 

elevilor pentru 

desfasurarea unor 

activitati finalizate cu 

intretinerea bunurilor 

scolii,a terenului de 

sport,a spatiilor verzi 

Cresterea rolului 

Consiliului Scolar al 

Elevilor in cadrul 

scolii, si implicarea lor 

in actiuni de voluntariat 

alaturi de cadrele 

didactice si alti 

reprezentanti ai 

comunitatii locale 

   T5 

Implicarea cadrelor 

didactice in 

popularizarea 

rezultatelor scolii in 

randul parintilor si a 

comunitatii 

Responsabilizarea cadrelor 

didactice in realizarea de 

materiale promotionale si 

diseminarea acestora in 

scoala si in afara ei 

Atragerea de resurse 

pentru realizarea unor 

materiale de promovare a 

imaginii şcolii 

Realizarea unor 

parteneriate cu 

instituţii/ organizaţii/ 

mass-media, implicate 

în promovarea imaginii 

şcolii 
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locale,informarea 

comunitatii locale prin 

intermediul situ-lui, 

mass-media locala 

 

 

 

VII. REZULTATE AȘTEPTATE 

 

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe 

specifice, cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi 

programe suplimentare de atragere a resurselor deficitare. 

 

              Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele: 

 

✓  şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse 

egale, iar cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru 

favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor. 

✓ pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în 

viaţa economică şi socială, la nivelul standardelor europene. 

✓ organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca 

multiplicatori în promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru 

cetăţenie democratică. 

✓ creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi 

europene 

✓ creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate 

domeniile precizate. 

✓ Modernizarea laboratorului de biologie, care să permită desfăşurarea unor 

activităţi instructiv educative performante; 

✓ Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională  

✓ Îmbunătăţirea conţinutului site-ului scolii; 

✓ Infiintarea unor traditii care sa contribuie la promovarea imaginii scolii 

 

 

 

MEN, ISJ, CCD 

• respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 
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• promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea 

programelor sistemului de învăţământ 

• utilizarea optimă a resurselor financiare 

• respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare 

• asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative 

stabilite prin obiectivele cadru 

 

 

In tabelul urmator sunt precizati principalii indicatori de realizare asociati 

tintelor strategice propuse pentru intervalul 2019-2023. 

TINTA  STRATEGICA  INDICATORI 

1. Evoluția ascendentă a numărului 

de elevi fără diminuarea actului 

educațional 

 

-minim 10% activitati experimentale, 

proiecte 

- minim  10% activitate 

diferentiata,individuala/pe grupe 

-  procent de promovabilitate la 

examenul de absolvire100% 

- cel putin 50% din lectii sa se 

desfasoare prin metode didactice 

moderne,interactive, centrate pe elev 

2. Modernizarea bazei materiale si 

creearea unui climat de siguranta 

in scoala.     

-spatiu scolar functional la standarde 

ridicate de curatenie si igiena 

3. Promovarea dimensiunii 

europene a scolii prin derularea de 

proiecte si parteneriate 

locale,regionale, nationale si 

europene. 

-cresterea cu 15% a numarului de 

parteneriate cu alte unitati scolare la 

nivel local, regional, national 

 

4. Motivarea şi implicarea cadrelor 

didactice şi elevilor pentru 

realizarea de activităţi 

extracurriculare, care să contribuie 

la promovarea practicilor 

democratice, exersarea în şcoală a 

calităţii de cetăţean, prin programe 

-cresterea cu 20% a numarului de 

cadre didactice implicate in activitati 

extracurriculare 

-obtinerea de resurse financiare prin 

sponsorizari, donatii, colectarea de 

materiale refolosibile 
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de ecologizare, social-umane, 

culturale, sportive. 

5. Promovarea imaginii unităţii 

şcolare pe plan local, naţional şi       

internaţional. 

- cresterea cu 15% a numarului de 

elevi inscrisi in clasa pregatitoare 

-cresterea vizibilitatii cu 20% a 

unitatii scolare 

-admiterea absolventilor de gimnaziu 

in cele mai bune unitati scolare din 

judet 

 

 

VIII. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul  
functional 

Obiective propuse 2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 

2023 

 

1. CURRICULUM Elaborarea planificãrilor 
pentru disciplinele studiate 

x x x x 
 

Proiectarea activitatilor 
extracurriculare si implicarea 
tuturor elevilor in diverse 
forme de activitati 

X X   

 

2. RESURSE 
UMANE 

Participarea cadrelor didactice 
la programe de formare 

X X X X 

  Cresterea calitatii procesului 
instructiv-educativ 

    

  Perfectionarea cadrelor 
didactice in ce priveste 
managementul clasei 

  
x 

  

Implicarea cadrelor didactice 
in elaborarea de materiale 
didactice si auxiliare 

    
X 

Perfectionarea cadrelor 
didactice in utilizarea 
calculatorului si cresterea 
numarului de lectii in sistemul 
educational informatizat 

    
X 
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3. RESURSE 
MATERIALE SI 
FINANCIARE 

Asigurarea conditiilor 
materiale optime pentru 
desfasurarea procesului 
instructiv-educativ 

    
X 
 

Asigurarea finantarii pentru 
activitati de intretinere si 
dezvoltare a scolii 

    
X 

Gestionarea de catre cadrele 
didactice a patrimoniului din 
salile de clasa 

    
X 

Procurarea de fonduri 
extrabugetare pentru 
asigurarea unor materiale 
necesare pentru stimularea 
elevilor 

    
X 

4. RELATII 
COMUNITARE 

Realizarea de parteneriate de 
colaborare cu diferite institutii 
din Alexandria in vederea 
implicarii in cat mai multe 
activitati 

    
X 

Identificarea de noi programe 
de finantare pentru realizarea 
unor programe educationale 

  
x 

  

Derularea unor proiecte 
europene 

   x 

 

IX. MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

1. MONITORIZARE INTERNA 

 

Nr. Actiune Responsabi
l 

Parteneri Termeni Inregistrarea 
rezultatelor 

Instru- 
mente 

Indica- 
tori 

1. Elaborarea si 
afisarea PAS 

Director Responsabilii 
comisiilor metodice 
CEAC 

Septembrie 
2019 

Produsul 
Final 

Fisa de 
apreciere 

Criterii 
De  
realizare 

2. Inscrierea la 
cursuri de 
formare 

Director Responsabilul cu 
formarea continua 

Pe parcursul 
derularii 
proiectului 

Baza de date 
a scolii 

Lista de 
prezenta 
la cursuri 

Nr. de 
Cadre did 
inscrise 

3. Starea de 
functionalitate 
a cladirilor 

Director Diriginti,cursanți 
personal 
administrativ 

saptamanal Registrul de 
evidenta a 
reparatiilor 

Analize, 
rapoarte 

Cheltuie 
li 

5. Proiecte de 
parteneriat 

Director  Diriginți lunar Baza de date 
a scolii 

Fise de 
evaluare 

Nr. pro 
iecte 
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incheiate si 
aplicate 

6. Imaginea scolii 
in in mass-
media 

Director  Responsabil cu 
promovarea imaginii 
scolii 

saptamanal Baza de date 
a scolii 

Situatii 
statistice 

 

2. MONITORIZARE EXTERNA- va fi realizata de  reprezentantii ISJ, 

MEN 

 

3. EVALUARE  INTERNA 

 
Nr. 

 
Actiune Responsabil Parteneri Termeni Inregistrarea 

rezultatelor 
Instrumen 
te 

Indicatori 

 
1 

Cresterea 
calitatii 
procesului 
de predare 
invatare 

Director 
 

CEAC Semestrial In baza de 
date a scolii 

Analize 
Statistici 

Nr.cadrelor 
Didactice 
formate, 
Situatia 
elevi 

2 Situatia 
spatiilor de  
invatamant 

Director CEAC Semestrial In baza de 
date a scolii 

Statistici Cresterea/
scaderea 
Cheltuieli 
de intretin. 

3 Proiecte de  
Parteneriat 
realizate 

Director Diriginți Semestrial In baza de 
date a scolii 

rapoarte Nr. de  
proiecte 

4 Realizari 
ale scolii la 
nivelul 
mass-
mediei 

Director 

 
Responsabil cu 
promovarea 
Imaginii scolii 

lunar In baza de 
date a scolii 

Statistici Nr. de 
aparitii 
In mass- 
media 

 

EVALUARE  EXTERNA- va fi realizata de  reprezentantii ISJ, MEN 


