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PARTEA I - CONTEXT 

 

1.1.Date de identificare a instituţiei 

Denumirea: Liceul de Marină Constanţa 

Adresa: Şoseaua Mangaliei nr. 126, 900015, Constanţa 

Telefon / Fax: 0241516620 / 0241516620 

Email: secretariatmarina@yahoo.com 

Web: liceuldemarinaconstanta.ro 

Anul înfiinţării: 1975 sub denumirea de Liceul de Marină NAVROM 

Conducerea şcolii: Prof. Dumitru Mihai - director 

 

 

 

1.2.Formularea scopului /misiunii 

 

Viziunea  

EDUCAŢIE- CREAŢIE- COMPETIŢIE 

 

 

Misiunea 

Liceului de Marină Constanţa este orientată spre: creşterea calităţii actului educaţional şi 

diversificarea curriculară, prin adaptarea educaţiei şi a formării profesionale la cerinţele societăţii, 

formarea la elevi a competenţelor de bază în tehnologia transporturilor maritime, precum şi 

formarea priceperilor şi deprinderilor în meserii din domeniile: electric, mecanică, 

electromecanică, avându-se în vedere inserţia profesională a absolventilor pe piaţa muncii sau 

continuarea studiilor într-o formă superioară de învăţământ. 

 

 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 4 

 

 

1.3. Profilul actual al şcolii 

Liceul de Marină Constanţa a fost înfiinţat in anul 1975, sub denumirea de Liceul de Marină 

Navrom, aparţinănd de M.T.Tc Comandamentul Marinei Civile. În acea perioadă, liceul avea 

profil tehnic şi pregătea absolvenţi în meseriile marinar şi motorist nave. In cei 44 de ani de 

existenţă, unitatea noastră şcolară şi-a schimbat titulatura şi a aparţinut de diferite ministere: 

 Grup Şcolar de Marină – M.T.Tc 

 Liceul Industrial de Marină – M.Ap.N. Comandamentul Marinei Militare 

 Liceul Industrial de Marină - M.T.Tc 

 Grup Şcolar Industrial de Marină – Ministerul Educaţiei si Cercetării 

 Colegiul Tehnic de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza” - Ministerul Educaţiei si Cercetării 

 Liceul de Marină Constanţa - Ministerul Educaţiei  

Liceul şi-a păstrat profilul de marină, având absolvenţi ai învăţământului tehnologic liceal, 

profesional şi postliceal şi pregăteşte în continuare tineri în meserii care vor avea căutare în 

următorii ani atât în ţară cât şi în străinătate, cu inserţie pe piaţa muncii în domeniile de pregatire 

profesională pe care le oferă. 

 

Având în vedere că este singura şcoală care asigură o instruire de specialitate în domeniile 

mecanică, electric, electromecanică, maritim şi portuar, Liceul de Marina Constanţa recrutează 

elevi din întreagul judeţ si din alte judete. Mulţi dintre aceşti elevi locuiesc în internat care are cu 

o capacitate de 100 de locuri.  

Şcoala are un personal didactic format din 40 de persoane şi un personal administrativ de 20 de 

persone. 

Liceul de Marină Constanţa a pus un accent deosebit pe dezvoltarea parteneriatului social în 

formarea profesională, mai ales, în asigurarea condiţiilor optime privind instruirea practică a 

elevilor. Agenţii economici locali care activează în domeniile electric, mecanică, electromecanică, 

maritim şi portuar solicită viitorilor angajaţi competenţe şi abilităţi specifice care pot fi dobândite 

în şcoala noastră. 

În urma pregătirii de specialitate din şcoala noastră, absolvenţii pot susţine la Autoritatea Navală 

Română examen pentru obţinerea certificatului de marinar. 

 

Liceul de Marină Constanţa oferă educaţie şi formare profesionala în profilul tehnic: 

-nivelul 4, învăţământ liceal, domeniile mecanică, electric, electromecanică care se adresează 

industriei navale;  

-nivelul 3 învăţământ profesional şi dual; 

-nivelul 5 învăţământ postliceal, domeniul maritim şi portuar. 

Oferta de calificări profesionale ale şcolii este stabilită pe termen mediu şi lung, ajustată 

permanent potrivit Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Constanţa, asigurând relevanţa în raport cu 

nevoile previzionate ale pietei muncii. Aceasta cuprinde: 

-nivel 3, calificarile: 
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- tubulator naval;  

- lăcătuş construcţii navale.   

-nivel 4, domeniile şi calificările:  

- mecanică: Tehnician în transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 

Tehnician proiectant CAD; 

- electromecanică: Tehnician în electromecanică;  

- electric: Tehnician în instalaţii electrice. 

-nivel 5: Operator portuar. 

În anul şcolar 2020-2021 unitatea noastră şcolară cuprinde în total 21 de clase profil tehnic: 5 

clase nivel 3; 14 clase nivel 4; 2 clase nivel 5. 

Liceul dispune de bază  materială şi resurse umane corespunzătoare. 

 

Calificări şi curriculum 

La stabilirea calificărilor profesionale, şcoala noastră urmăreşte Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Constanţa în scopul corelării calificărilor cu nevoile reale ale pieţei muncii pe termen 

mediu şi lung. Au fost alese calificări profesionale necesare domeniilor mecanică, transporturi, 

electric şi electromecanică. 

Cadrele didactice sunt calificate 100%, iar la catedra tehnică există cadre didactice care fac parte 

din colectivul de autori de Standarde de Pregătire Profesională şi curricule. Ca urmare activitatea 

se desfăşoară în concordanţă cu noile cerinţe care au ca scop asigurarea dobândirii de către elevi 

de competenţe şi abilităţi specifice exercitării specializărilor pentru care se pregătesc.   

Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice conform 

programelor şcolare, pornind de la obiectivele cadru ale disciplinelor şi obiectivele de referinţă 

atât pentru orele din trunchiul comun cât şi pentru cele din CDL care au avizul ISJ Constanţa şi al 

partenerilor economici. Au fost promovate strategii didactice active care să ducă la o mai mare 

eficienţă a actului educativ plasând elevul în centrul procesului instructiv educativ şi o abordare 

multidisciplinară  în măsură să asigure realizarea unor conexiuni între diferitele discipline ale ariei 

curriculare. Curriculum-ul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între 

şcoală, comunitatea locală şi agenţi economici.  

Scopul Curriculum-ului de dezvoltare locală este : 

 lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie: comunicarea, lucrul 

în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul 

antreprenorial; 

 dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la 

formarea profesională într-o calificare; 

 promovarea unor valori democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenţi să 

devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. 

S-au elaborat convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi partenerii sociali (agenţi 

economici). Conţinutul curriculum-ului de dezvoltare locală s-a stabilit având ca document de 

pornire Standardele de Pregătire Profesională pentru domeniile pe care le avem incluse în planul 

de învăţământ,  
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1.4.Analiza rezultatelor anului trecut 

Rata de promovare 2020-2021 

Liceu 

Clasa  Înscrişi Promovaţi Transferaţi Repetenţi Exmatriculati Veniti  

IX A 29 28 1 - - - 

IX B 29 28 1 - - - 

IX C 30 30 1 - - 1 

IX D 29 28 - 1 - - 

X A 29 29 - - - - 

X B 27 27 - - - - 

X C 26 26 - - - - 

XI A 27 26 1 - - - 

XI B 24 24 - - - - 

XI C 29 28 - 1 - - 

XI D 28 25 - 1 2 - 

XII A 26 26 - - - - 

XII B 25 23 - 1 1 - 

XII C 22 17 - 1 4 - 

XII D 25 25 - - - - 

Total  405 390 4 5 7 1 

Concluzie: Rata promovarii la liceu: (390)/(405-16+1)x100% = 98,98% 

 

Învăţământ profesional 

Clasa  Înscrişi Promovaţi Transferaţi Repetenţi Exmatriculaţi Veniti 

IX E 23 23 - - - - 

X D 16 16 - - - - 

X E 15 15 - - - - 

XI E 22 21 1 - - - 

Total  76 75 1 - - - 

Concluzie: Rata promovarii la învăţământ profesional: 100% 

Învăţământ postliceal 

Anul Înscrişi Promovaţi Transferaţi Repetenţi Exmatriculaţi Veniti 

I 33 27 - 6 - - 

II 35 31 - - 4 - 

Total  76 58 - 6 4 - 

Concluzie: Rata promovarii la învăţământ postliceal: 58/(76-4)x100% = 85,29% 

Examen de Bacalaureat 2021  

Rata promovării examenului de bacalaureat 2021 pentru seria curentă este de 52,81%. 

-promoţie curentă 58,88%, serii anterioare 42,30% 
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An şcolar 2018-2019 

- Concurs internaţional – „Junior Achievement Young Entreprise" Romania, finala naţională, in 

cadrul proiectului „SCI-TECH CHALLENGE” martie 2019, 5 participanti, 1Premiu III 

- Concurs national de creaţie literară şi pictură „Alecu Ivan Ghilia”, cuprins în CAEN 2019, mai 

2019, Menţiune 

- Concurs regional „Viaţa iţi aparţine”, secţiunea desen, în cadrul proiectului „Alege viaţa” înscris 

în CAER, mai 2019, 2 participanti, 1 Premiu special 

- Concurs regional „Viaţa iţi aparţine”, secţiunea creaţie artistică, în cadrul proiectului „Alege 

viaţa” înscris în CAER, mai 2019, Menţiune 

- Concurs judeţean Cântec, joc şi voie bună – istorie, obiceiuri şi tradiţii, inclus in CAEI, sectiunea 

desen, 5 participanţi, 1 Premiu III 

- Concurs Şcolar Tehnic „ProElectrica”, ediţia a Va, etapa judeţeană, mai 2019: Premiul I, 

Premiul III si Menţiune 

- Concurs local “Testează-ţi conoştiţele” în cadrul proiectului educativ „Protejează munca – 

protejează viaţa”, 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III. 

 

An şcolar 2019-2020 

 

Premiul Anul 

Premiul I – Olimpiada tehnică județeană  2020 

Mențiune - Olimpiada județeană tehnologică, Domeniul Electric 2020 

Mențiune - Olimpiada județeană tehnologică, Domeniul Electric 2020 

Olimpiada tehnică județeană, Domeniul Mecanică – calificat faza județeană 2019 

Olimpiada tehnică județeană, Domeniul Mecanică 2019 

Olimpiada județeană tehnologică, Domeniul Electric 2019 

Concurs in cadrul Saptamanii VET  “Meseria mea – Brățară de aur!″ organizat 

de A.N.P.C.D.E.F.P. (Agentia Nationala pentru programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale). 

Elevul a realizat un material video de 1 minut în care a prezentat modul în care 

meseria lui, electromecanica ar putea fi atractivă pentru alți tineri și a incercat să 

convinga că o meserie înseamnă un viitor. 

Clipurile au fost promovate pe pagina de Facebook Erasmus+Romania în 

perioada 16-20 noiembrie 2020, iar pe data de 21 noiembrie s-au anuntat 

clipurile care au primit cele mai multe voturi (like-uri/aprecieri). Premiile au fost 

vouchere în librării online și articole promoționale Erasmus+. 

2020 
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Premiul III, Etapa națională  - Sci-Tech Challenge INNOVATION CAMP 2019 

Premiul III - Concursul Şcolar Tehnic Proelectrica, etapa județeană  2019 

Premiul I - Concursul Şcolar Tehnic Proelectrica, etapa județeană  2019 

Mențiune - Concursul Şcolar Tehnic Proelectrica, etapa județeană  2019 

Premiul I, Concurs naţional online,,Tradiţii cultural pascale",  

Şcoala Gimnazială Liteni-Iaşi & A.S.E 

Magistrum-Iaşi, 2019 

2019 

 

Premiul II, Concurs naţional online,,Tradiţii cultural pascale",  

Şcoala Gimnazială Liteni-Iaşi & A.S.E 

Magistrum-Iaşi, 2019 

2019 

Premiul III, Concurs naţional online,,Tradiţii cultural pascale",  

Şcoala Gimnazială Liteni-Iaşi & A.S.E 

Magistrum-Iaşi, 2019 

2019 

Diplomă de participare,  Concurs naţional online,,Tradiţii cultural pascale",  

Şcoala Gimnazială Liteni-Iaşi & A.S.E 

Magistrum-Iaşi, 2019 

2019 
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1.5.Contextul naţional 
1. Strategia Europa 2020 defineşte următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-

2020:  
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani la cel puţin 75%;  

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

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

condiţii favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de 

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

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la maximum 10% şi creşterea procentului persoanelor cu vârsta 

cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii de nivel terţiar la cel puţin 40% în 2020;  

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de 

milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20086.  

 

2. Ţintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 (Education and Training) 

sunt următoarele:  
1) până în 2020, în medie, cel puţin 15 % dintre adulţi ar trebui să participe la programele de învăţare de-a 

lungul vieţii;  

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de citire, matematică şi 

ştiinţe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %;  

3) până în 2020, proporţia persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învăţământul terţiar, ar trebui să fie 

de cel puţin 40 %;  

4) până în 2020, proporţia părăsirii timpurii a şcolii din sistemele de educaţie şi formare, ar trebui să fie sub 

10 %;  

5) până în 2020, cel puţin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani şi vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la şcoala primară, ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară;  

6) până în 2020, proporţia de absolvenţi angajaţi cu vârste cuprinse în 20 şi 34 de ani, care au finalizat 

sistemul de educaţie şi de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referinţă, ar trebui să 

fie de cel puţin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educaţia şi formarea profesională, derivate din 

cadrul strategic ET 2020 şi Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, 

comparativ, evoluţia indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 
Indicatori Unitate Perioada de 

referinta 

2015 

Media 

UE-28 

2015 

Tinta 

RO 

2020 

Tinta 

UE 

2020 

Rata de părăsire timpurie a şcolii % (18-24ani) 17,3 12 11,3 10 

Ponderea absolvenţilor de învăţământ 

terţiar 

% (30-34 ani) 25,6 38,7 26,7 40 

Procentul persoanelor cu vârsta de 15 

ani cu competenţe scăzute de citire, 

matematică şi ştiinţe exacte 

 

% 

(15 

ani) 

Citire 38,7 19,7  15,0 

Matematica 39,9 22,1  15,0 

Stiinte 38,5 23,5  15,0 

Participarea adulţilor în ÎPV % 

(25-64 ani) 

1,3 10,7 10 15 

Rata de ocupare a absolvenţilor 

(ISCED 3-6) 

% 

(20-

34 

ani) 

ISCED 3-8 68,1 76,9  82 

ISCED 3-4 59,8 70,9   

ISCED 5-8 77,1 81,9   

Rata de ocupare % (20-64 ani) 66,0 70,1 70,0 75 
Eurostat, baza de date online 
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4. Analizând evoluţia indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană şi ţintele asumate 

de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a) rata părăsirii timpurii a şcolii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte procentuale peste 

media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără 

un progres semnificativ în direcţia ţintei naţionale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar a înregistrat un progres bun în direcţia ţintei 

naţionale, de 26,7% pentru 2020, în creştere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toate 

acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la 

nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar 

contribui semnificativ la informarea şi conştientizarea abilităţilor native ale elevilor, atât de către 

aceştia, cât şi de către familii şi cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între tările europene participante în 

programul PISA. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 

2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, indică un procent foarte 

ridicat al celor cu competenŢe scăzute, de 39,9%, în condiţiile în care media europeană, în acelaşi 

an, a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute 

la citire şi la ştiinţe faţă de 2012. La citire, 38,7% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă 

de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii 

din România au un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state 

europene Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 

criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

e) în contextul crizei economice şi financiare, rata de ocupare a absolvenţilor cu vârsta cuprinsă 

între 20 şi 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluţie descrescătoare după 

anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenţilor de învăţământ secundar 

superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de 

media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenţilor de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul 

nivelurilor de educaţie ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media 

europeană, de 76,9% şi departe de Ţinta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populaţiei active, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, rata de ocupare în 

România a fost, în 2015, de 66% faţă de media europeană de 70,1%, fără progrese semnificative 

în perioada analizată, în raport cu Ţinta de 70%, asumată la nivel naţional pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulţilor în programe de formare pe parcursul întregii vieţi a fost, în 2015, 

de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% şi departe de ţinta de 

10% propusă de România pentru 2020. 

5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic în totalul elevilor 

înscrişi în învăţământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în România, faţă de 

media UE-28 de 48,1%20, demonstrează importanţa formării profesionale iniţiale pentru piaţa 

muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a 

valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru 

educaţia şi formarea profesională se numără: 

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

- Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 11 

- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România 

- Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020 

- Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

- Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020 

-Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni 

- Strategia naţională pentru competitivitate 2014-2020 

- Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2014-2020 

- Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 

 

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

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

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

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

2020, faţă de 57,2% în 2014 

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

formare profesională, având ca tinte strategice:  

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

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

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014 

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

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

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

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul 

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

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014 

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

domeniul formării profesionale, având ca ţinte strategice:  

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

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014  

b) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014. 
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PARTEA a II-a – ANALIZA NEVOILOR 
 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1.1. Aspecte demografice -Influenţe asupra educaţiei şi formării profesionale  
 
Analiza demografică indică (conform PLAI 2017-2025) un declin general al populaţiei, în mod 

deosebit pentru grupele tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. De asemenea, se reţin 

din analiza demografică, diversitatea etnică, ponderea semnificativă a populaţiei rurale, nivelul de 

trai scăzut.  
Proiectii demografice la orizontul 2030 si 2060: populaţia şcolară cu vârsta de 15-18 ani, la 

orizontul anului 2030 şi în perspectiva anului 2060, la nivelul Regiunii S-E arată o scădere 

drastică, în judeţul Constanţa prognozându-se totuşi cele mai mici scăderi in 2030 fata de 

2014/2015 (317 persoane în Constanţa, comparativ cu 6252 persoane în Galaţi). 

 

Proiectia populaţiei şcolare în vârstă de 15-18 ani în judeţe ale regiunii S-E la orizontul 2030 şi în 

perspectiva 2060. 

 Tulcea Constanta Galati Braila Buzau Vrancea 

2060 - 2014/2015 -3344 -4503 -10174 -6272 -8410 -4553 

2030 - 2014/2015 -1554 -31 -6252 -3446 -4681 -2253 

 

Scăderile înregistrate la toate grupele de vârstă, la orizontul anului 2030, şi în perspectiva anului 

2060, impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin:  

− Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al potenţialului local 

şi zonal de dezvoltare socio-economică;  

− Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli 

apropiate;  

− Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi nevoile 

locale şi regionale;  

− Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a resurselor şi 

acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială;  

Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor de 

formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolare 

interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare.  

Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate 

în formarea profesională, certificată prin inserţia socioprofesională a absolvenţilor. În acest 

context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei 

pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora.  

Ponderea mare a populaţiei cu vârsta şcolară din mediul rural ridică problema adaptării reţelei 

şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea 

accesului acestei categorii de populaţie şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea 

egalităţii şanselor. Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea 

patrimoniului cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural.  

Diversitatea etnică impune soluţii pentru asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională 

şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru populaţia rromă.  
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Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, are ca efecte, datorită migraţiei 

externe, un important deficit de forţă de muncă. Fenomenul este deja prezent în judeţul Constanţa, 

în special în industria construcţiilor navale şi în construcţii. Se impun măsuri de creştere a 

atractivităţii locurilor de muncă şi de stimulare a angajării proaspeţilor absolvenţi de învăţământ 

profesional şi tehnic prin măsuri la nivel naţional şi local.  

Preponderenţa populaţiei feminine, necesită adaptarea ofertei prin calificări specifice atât 

populaţiei şcolare de sex masculin cât şi feminin  

Nivelul de trai din Regiunea S-E, respectiv din judeţul Constanţa, este cel mai scăzut între toate 

regiunile de dezvoltare ale României. Nivelul de trai este apreciat prin rata deprivării materiale 

severe şi rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) şi constituie un factor de 

influenţă important în abandonul şcolar. Se impune continuarea şi amplificarea măsurilor de 

sprijinire a elevilor din familiile cu nivel de trai scăzut pentru continuarea studiilor (burse şcolare, 

susţinere financiară pentru cazare şi masă la internate şcolare, asigurare/ decontarea transportului, 

etc.)  

Structura populaţiei pe nivele de educaţie arată nevoia ca atât şcoala cât şi factorii responsabili să 

acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a şanselor pentru 

continuarea studiilor de către absolvenţii de învăţământ primar şi gimnazial diminuând în acest  
fel procentul de populaţie cu nivel de pregătire primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită; în 

acelaşi sens, apreciem că şcolii îi revine o importantă sarcină de a aborda forme de învăţîmânt  

pentru adulţi în condiţiile în care cerinţele pieţei muncii vor afecta şi mai mult categoriile de 

populaţie cu nivel scăzut de educaţie. 

 

 

2.1.2. Profilul economic al regiunii şi judeţului 

Evoluţia produsul intern brut (PIB) şi a valorii adăugate brute (VAB). Singurul judeţ din 

Regiunea Sud - Est care au înregistrat în 2015 un PIB/locuitor la preţuri curente mai mare ca cel  

national a fost judeţul Constanţa (10800 euro/locuitor, faţă de nivelul naţional care a fost de 8100 

euro/locuitor). 
Judeţul Constanţa deţine poziţia intâi în regiune în ceea ce priveşte ponderea la formarea VAB a 

activităţilor din industrie (43,6%) şi comerţ, repararea autovehiculelor, transport şi depozitare, 

hoteluri şi restaurante (18,9%). Construcţiile contribuie la VAB judeţean cu 8,2% (locul 3 între 

judeţe) Agricultura este sectorul economic care contribuie în cea mai mică măsură la VAB 

judeţean (3,1%, pondere sub media regională şi naţională). 

 

Evoluţia firmelor locale active în perioada 2008-2015. În perioada 2008-2015 s-a produs o 

scădere drastică a numărului de firme active în judeţul Constanţa; în anul 2015 ponderile firmelor 

active sunt: 

-comerţ si reparatii autovehicule, 31,7%; 

-transport şi depozitare, 11%;  

-activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 9,3%;  

-hoteluri si restaurante, 8,5%;  

-industria prelucrătoare, 8%; 

-agricultura, silvicultura si pescuit, 4 %. 

 

Personalul cuprins in activitatile din economie 

La nivelul Regiunii S-E, in 2015, ponderile numărului de personal sunt: 

-industria prelucrătoare, 28,9%,  

-comerţ; repararea autovehiculelor 23,9%.  
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-transport si depozitare 10,5%,  

-construcţii 9,6%.  

-tranzacţii imobiliare, închirieri si activităţi de servicii prestate in principal întreprinderilor 10,4%  

-hoteluri şi restaurante 5,2%. 

 

În judeţul Constanţa cel mai mare număr de personal în anul 2015 este cuprins în:  

-comerţ, repararea autovehiculelor (33752 persoane);  

-industria prelucrătoare (28654 persoane);  

-transport şi depozitare (23833 persoane);  

-construcţii (15269 persoane); 

-hoteluri şi restaurante (12844 persoane);  

-distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (4963 persoane); 

-producţia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiţionat (3962 

persoane). 

Evoluţia numărului de personal în unităţile locale din judeţul Constanţa a fost, în perioada 2008-

2015 marcată de scăderea continuă în toate activităţile economiei, cu excepţia activităţilor din 

hoteluri şi restaurante în care s-a înregistrat o uşoară creştere. 

 

Industria în regiunea S-E este  reprezentata de industria tradiţională (alimentară şi mobilă) şi de 

cea a  mecanicii grele. Sectorul mecanic concentrează un mare număr din întreprinderi, ramurile 

de vârf fiind industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, repararea, întreţinerea şi 

instalarea de maşini şi echipamente şi construcţiile navale. Cu tradiţie şi caracterizată prin 

calitatea produselor sale apreciate atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă, industria 

construcţiilor navale este specifică acestei regiuni unde se constituie ca un „cluster” în forma 

incipientă, iar şantierul naval de la Constanţa pune în valoare avantajul poziţionării la Marea 

Neagră. Dinamica sectorului terţiar este pozitivă confirmând evoluţia treptată a Regiunii S-E către 

o economie post-industrială, în care terţiarul este sectorul principal. Subsectorul comerţului 

concentrează ponderea cea mai mare de firme din terţiar, urmat de sub domeniile transport şi 

depozitare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (având în vedere existenţa a 3 centre 

universitare în regiune) şi hoteluri şi restaurante.  

Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu  

Transporturile. Dacă accesibilitatea faţă de Bucureşti poate fi considerată bună, analiza 

accesibilităţii Regiunii Sud - Est pe drumuri, pe calea ferată şi pe calea aerului în contextul 

Uniunii Europene efectuată de către ESPON pe baza datelor din anul 2006, arată gradul relativ de 

izolare regională şi caracterul periferic al regiunii. Izolarea derivă atât din obstacolele naturale 

geografice cât şi din distanţa faţă de coridoarele europene principale. Accesibilitatea este un 

element cheie pentru dezvoltarea regională, având în vedere potenţialul strategic al Regiunii S-E 

ca zonă de tranzit pentru fluxurile internaţionale de mărfuri, precum şi importanţa accesibilităţii 

pentru conectarea polilor regionali de creştere / polilor economici din regiune, inclusiv zonele cu 

înalt potenţial turistic, cu pieţe din alte regiuni ale României, precum şi cu pieţe internaţionale, 

prin accesul la reţelele de transport internaţional.  

Lungimea drumurilor publice din regiune era în anul 2016 de 10.972 km, ceea ce situează 

regiunea pe locul VII la nivel naţional; din totalul drumurilor publice regionale, erau modernizate 

numai 27,2%, regiunea ocupând ultimul loc la nivel national. 

Porturile româneşti la Dunăre: maritime (Constanţa, Mangalia şi Midia) şi fluvial-maritime 

(Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina) au caracteristici tehnice ce permit accesul navelor maritime, 

porturile româneşti constituind o importantă componentă a reţelei fluvial-maritime europene.  

Reţeaua de căi navigabile se situează în întregime în partea de sud şi sud-est a României cu o 

densitate de 6,5 km/1000 kmp; lungimea reţelei este de 1.779 km din care 1.075 km Dunărea 
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navigabilă internaţională, 524 km braţele navigabile ale Dunării şi 91 km cai navigabile artificiale 

(canalele Dunăre - Marea Neagra şi Poarta Alba - Năvodari); în reţeaua de căi navigabile 

interioare şi Marea Neagra sunt integrate 36 porturi din care 3 porturi maritime, 4 porturi fluvio - 

maritime si 26 porturi fluviale.  

Telecomunicaţiile şi societatea informaţională. Comparativ cu alte regiuni din România, 

Regiunea Sud - Est are un nivel de “e-incluziune” relativ bun, dar în clasificările regiunilor 

Uniunii Europene ocupă mereu ultimele poziţii, fiind printre regiunile cele mai puţin performante, 

fie în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii informaţiei, fie în ceea ce priveşte nivelul de 

abilităţi informatice ale populaţiei 

Dezvoltare durabila. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, elaborată în 

anul 2008, stabileşte obiective-ţintă şi modalităţi de acţiune la orizontul anilor 2013, 2020, 2030, 

conform orientărilor strategice ale UE.  

 

Direcţii strategice de acţiune pentru orizontul anului 2020:  

➢ Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi redefinirea 

programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al 

Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională. Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă 

la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin 

dobândirea de competenţe care să susţină dezvoltarea personală, competitivitatea şi dezvoltarea 

durabilă;  

➢ Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale şi crearea reţelelor de cooperare care să 

includă parteneriatele public-privat; 

➢ Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane pentru 

leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative, prin 

dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale;  

➢ Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite 

în contexte non-formale sau informale; 

➢ Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în ceea 

ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu diversificarea ofertei 

educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă, 

recalificare sau reciclare profesională se va ridica la minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani;  

➢ Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din învăţământ 

prin sisteme flexibile, punând accentul pe promovarea comportamentelor de tip „practician 

reflexiv”, capabil să transmită abordări interdisciplinare; 

➢ Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a dobândi 

inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din Uniunea 

Europeană;  

➢ Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 

elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale cunoaşterii pentru 

înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice, sociale şi de mediu, 

însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- şi trans-disciplinară, 

dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât la nivel individual cât şi în echipe, 

implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de 

problemele globale comune; respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul 

identitar; dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă;  

➢ Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea 

egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate;  



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 16 

➢ Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte 

europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele 

reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării diasporei ştiinţifice 

româneşti la proiecte educaţionale realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, programelor şi 

politicilor educaţionale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile. La orizontul anului 2030, 

obiectivul naţional este: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din România la 

nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în 

privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajate sau cu dizabilităţi.  

Acţiuni pentru orizontul anului 2030:  

➢ Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul politicilor 

educaţionale. În baza direcţiilor strategice care urmează să fie convenite, în linii generale, în anul 

2009, se vor realiza exerciţii de viziune bazate pe evaluarea comparativă a rezultatelor obţinute la 

fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019.  

➢ Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la studiile post-

doctorale, de la educaţia formală la cea non-formală, de la formarea profesională iniţială şi 

continuă până la accesul echitabil la învăţare, în condiţii de calitate, va fi în continuare obiectivul 

principal. Învăţarea eficientă va rămâne o prioritate, iar formele şi metodele de predare vor fi 

caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea abordărilor pedagogice, şi se vor concentra pe 

formarea deprinderii de a învăţa şi de acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste 

deprinderi întrun spectru larg de domenii.  

➢ Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional, precum şi a 

relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele de 

performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe plan 

mondial.  

➢ Extinderea în continuare a cooperării internaţionale. 

 

Principalele concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

Din analiza profilului economic se poate aprecia că domeniile de formare profesională iniţială 

prioritare sunt: turism şi alimentaţie, mecanica prin calificări ce se adresează industriei navale, 

agricultura şi industria alimentară, construcţii. Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate 

pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea. Adaptarea formării 

profesionale iniţiale la schimbările tehnologice şi organizaţionale din economie impun o serie de 

direcţii de acţiune: 

− Adaptări ale curriculum-ului naţional şi în dezvoltare locală, realizate în parteneriat cu agenţii 

economici;  

− Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi 

economici;  

− Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea sistemului de 

asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, inclusiv pentru stagiile de pregătire 

practică desfăşurate la operatorii economici;  

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

− Promovarea învăţării pe tot parcursul întregii vieţi;  

− Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică. 
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Concluzii pentru Liceul de Marină Constanţa.  

-Privind previziunea economică a judeţului si regiunii S-E, se constată că industria navală se află 

pe primele locuri în formarea profesională; de aceea, în urma studiului privind priorităţile formării 

profesionale, Liceul de Marină Constanţa si-a menţinut calificările.  

-Extindem cooperarea internaţională pentru alinierea la reperele de performanţă adoptate în 

Uniunea Europeană şi la cele mai bune practici existente pe plan Mondial, în scopul cresterii 

calităţii actului educaţional, precum şi a relevanţei acestuia pe piaţa muncii. 

1.3. Piaţa muncii în regiune 

 

Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică 

Populaţia activă din Regiunea Sud - Est număra, în 2016, 1035 mii persoane, respectiv 11,5% din 

populaţia activă a ţării. Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2002-2016, la nivelul regiunii 

Sud – Est, s-a înregistrat o reducere a populaţiei active cu 260 mii persoane. Structura populaţiei 

active din regiunea Sud Est în 2016 arată că populaţia activă de sex masculin este superioară celei 

de sex feminin cu 216 mii persoane iar populaţia activă din mediul rural este cu 115 mii persoane 

mai redusă faţă de populaţia active din mediul urban. 

Populaţia ocupată din regiunea Sud - Est număra în 2016 aproximativ 956 mii persoane ceea ce 

reprezenta 11,3% din populaţia ocupată a României. 

 

Evolutia populaţiei ocupate civile din regiunea S-E, pe activitati, în 2016 este: 

-Agricultura, silvicultura şi pescuitul 25,1% , în scădere din 2012; 

-Industria 21%, în creştere din 2012; 

-Constructiile 9,3%, în creştere din 2012; 

-Serviciile 44,6%, în creştere din 2012. 

 

Evoluţia şomajul înregistrat la nivelul Regiunii S-E, pe nivele de educaţie, arată o creştere a 

numărului de şomeri în perioada 2007-2016, pentru toate nivelele de educaţie. 

În această perioadă, cea mai mare creştere a numărului de şomeri înregistraţi este la nivelul de 

educaţie primar, gimnazial şi professional, de 16.245 şomeri; la nivelul de educaţie liceal şi 

postliceal şomajul a înregistrat o creştere mult mai mică, de 2281 şomeri, în timp ce pentru nivelul 

universitar creşterea a fost de numai 562 de persoane.  

 

Evoluţii şi situaţia curentă privind locurile de muncă vacante în regiunea S-E (conform INS) 

In perioada 2008-2016, locurile de muncă vacante în Regiunea S-E au înregistrat: 

-scăderi la următoarele activităţi: industria prelucrătoare de la 2247 la 1078; construcţii de la 642 

la 196; transport si depozitare de la 132 la 107; 

-creşteri la următoarele activităţi: comerţ de la 370 la 436; activitati profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice de la 87 la 127;  

Activităţile cu cele mai mari valori ale locurilor de muncă vacante în 2016 sunt: Industria 

prelucrătoare (1078), Comertul (436), Construcţiile (196) si Transportul şi depozitarea (107). 
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Evoluţia locurilor vacante pe grupe majore de ocupaţii, în perioada 2011-2016 indică creşteri 

semnificative la următoarele grupe de ocupaţii: 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO – online 

 

Proiecţia principalilor indicatori ai pieţei muncii în regiunea S-E (Comisia Naţională de 

Prognoză) 
Numarul mediu de salariaţi va creşte continuu până în 2020, în toate judeţele regiunii. Cea mai 

importantă creştere se prognozează în judeţul Constanţa, judeţ în care, în 2020 numărul mediu de 

salariaţi va creşte faţă de 2015 cu 33,6 mii persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 20,1%. 

Numărul de şomeri înregistraţi va scădea, atât ca valoare absolută (de la 68 mii la 51 mii), cât şi 

ca pondere (26%). 

Proiectia ratei şomajului înregistrat. Se estimează că rata şomajului va scădea în toate judeţele 

regiunii, în perspectiva anului 2020, conform studiului realizat de Comisia Naţională de Prognoză. 

Rata şomajului înregistrat estimat pentru judeţul Constanţa, la orizontul anului 2020 va fi de 3%. 

 

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii 

previzionale naţionale 

 

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) a 

realizat Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în 

perspectiva 2020. Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe 

termen mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii: moderat, optimist, pesimist. 

Proiecţiile locurilor de muncă disponibile la nivel naţional estimează o evoluţie staţionară pe 

întreg intervalul de prognoză în scenariul moderat, iar în scenariul pesimist o tendinţă de scădere 

până la valori negative semnificând desfiinţare de locuri de muncă. Nici în ipotezele scenariului 

optimist, la nivel naţional nu se previzionează locuri de muncă disponibile în creştere decât după 

anul 2014. 

Proiecţiile privind cererea potenţială de forţă de muncă pe activităţi economice se referă la 

cererea relevantă pentru IPT. 

La nivel naţional, dintre activităţile economice pentru care se previzionează scăderi semnificative 

ale cererii potenţiale de forţă de muncă, pe întreg intervalul de prognoză, în ipotezele scenariului 

moderat, se evidenţiază: agricultura, silvicultura şi piscicultura, precum şi administraţia publică şi 

apărarea. Creşteri se estimează în comerţ şi în intermedieri financiare. Scăderi în perioada 2009-

2013, urmate de creşteri între 2014 şi 2020 se previzionează în sectoarele industrie extractivă, 

industrie prelucrătoare, construcţii şi în transport, depozitare si comunicaţii 

 

 

 

 

 

 

Grupe majore de ocupaţii (ISCO-08) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic 122 125 182 210 259 371 

Lucrători în domeniul serviciilor 152 218 250 350 561 709 

Muncitori calificaţi si asimilaţi 152 180 183 238 344 994 

Operatori la maşini şi instalaţii; asamblori de maşini 467 364 232 346 311 242 

Muncitori necalificaţi 250 275 270 273 318 682 
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Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă în ipoteza scenariului moderat, pe activităţi 

economice, (persoane), la nivel naţional: 

 
 

Sursa datelor: CNDIPT/IMCSMPS – Studiu previzional privind cererea de formare profesionala 

in perspectiva 2020 

 

 

Prognoza structurii cererii potenţiale, în scenariul moderat, pe domenii de formare profesională 

din IPT, la nivel naţional în perspectiva 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CNDIPT 

 

Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă pentru regiunea S-E, în ipotezele scenariului 

moderat, pe activităţi economice (persoane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitati economice 2009 2015 2020 

Industria prelucratoare 2.033.790 2.176.045 2.274.896 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă    170.392    175.101    179.033 

Constructii    686.708    663.272    696.756 

Comerţ 1.084.111 1.181.751 1.289.364 

Transport, depozitare si comunicatii    511.056    525.423    535.465 

Domenii de formare % 

Agricultură 3,9 

Chimie industrială 1,3 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8,2 

Comerţ 12,6 

Economic 14,5 

Electric 5,3 

Electromecanică 3,6 

Electronică şi automatizări 4,2 

Fabricarea produselor din lemn 1,4 

Industrie alimentară 0.8 

Materiale de construcţii 1,3 

Mecanică 24,1 

Turism şi alimentaţie 7,8 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Activitati economice 2009 2015 2020 

Industria prelucratoare 252.004 283.421 300.531 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă   20.728   21.581   22.692 

Constructii   87.924   93.907  102.113 

Comerţ 128.283 130.779 134.619 

Transport, depozitare si comunicatii   76.419   73.730   74.174 
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 Activitati economice 2009 2015 2020 

Industria prelucratoare 2.033.790 2.176.045 2.274.896 

Energie electrică și 
termică, gaze și apă 

   170.392    175.101    179.033 

Constructii    686.708    663.272    696.756 

Comerț 1.084.111 1.181.751 1.289.364 

Transport, depozitare si 

comunicatii 

   511.056    525.423    535.465 

 
 

Concluzii din analiza pieţei muncii 

Concluzii din analiza populaţiei active şi a populaţiei ocupate  

În perioada 2002-2016 atât populaţia activă cât şi populaţia ocupată a cunoscut o scădere 

semnificativă. Scăderea a fost mai accentuată în cazul populaţiei feminine. Populaţia ocupată din 

mediul rural reprezintă în anul 2016, 44,4% din totalul populaţiei ocupate la nivelul regiunii.  

Concluzii din analiza ratei de activitate şi a ratei de ocupare  

Rata de activitate şi rata de ocupare au crescut în perioada 2008 – 2015. În 2016 atât rata de 

activitate cât şi rata de ocupare au înregistrat scăderi faţă de anul anterior.  

Rata de activitate şi rata de ocupare la nivelul regiunii se situează în anul 2016 peste media 

naţională. În cazul tinerilor (grupa de vârstă 15-24 ani) atât rata de activitate cât şi rata de ocupare 

se situează sub media naţională, sunt pe un trend de scădere şi au valori foarte mici (27% rata de 

activitate şi 19,2% rata de ocupare în 2016). Se remarcă un fenomen îngrijorător în ceea ce 

priveşte valorile extrem de mici şi în scădere ale ratei de activitate (18% în 2016) şi ratei de 

ocupare (11,7% în 2016) a populaţiei feminine din grupa de vârstă 15-24 ani.  

Concluzii din analiza şomajului  

Rata şomajului BIM la nivelul regiunii, deşi în scădere în ultimii 2 ani, se menţine în anul 2016 la 

valori mai ridicate decât media naţională (7,9% la nivelul regiunii, faţă de 5,9% media naţională). 

Rata şomajului tinerilor (15-24 ani) are în 2016, la nivelul regiunii, valori îngrijorător de mari 

(28,9%, cu 8,3 puncte procentuale mai mare decât media naţională). Populaţia feminină si 

populatia din mediul urban de la această categorie de vârstă înregistrează valori mai mari ale ratei 

şomajului (rata somajului de 36,2% pentru populaţia de sex feminin, faţă de 25,2% pentru 

populaţia de sex masculin, în anul 2016 pentru grupa 15-24 ani).  

Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile  

Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ponderii populaţiei ocupate civile pe 

sectoare în 2016 la nivel regional este : serviciile 44,6%, agricultura 25,1%, industria 21%, 

construcţiile 9,3%.  

Serviciile  

Deşi ponderea populaţiei ocupate civile din servicii la nivel regional a crescut în perioada 2008 – 

2016, în ultimul an al perioadei analizate este cu aproape 3 puncte procentuale sub media 

naţională. Ponderea ocupării în transporturi şi depozitare, hoteluri şi restaurante şi în alte activităţi 

de servicii este uşor mai ridicată faţă de media naţională. În restul activităţilor din sfera serviciilor 

ponderile ocupării în regiune sunt sub valorile la nivel naţional. 

Industria  

În perioada 2012 - 2016 industria a cunoscut o creştere continuă a ponderii populaţiei civile 

ocupate cu 2,3 puncte procentuale (de la 18,7% în 2012 la 21% în 2016). Disparităţile 

intraregionale în ceea ce priveşte populaţia ocupată civilă în industrie sunt semnificative. Astfel 

ponderile populaţiei civile ocupate în industrie în judeţul Constanţa este sub media regională 

(18,2%).  

Concluzii din analiza proiecţiei cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu  

În scenariul moderat, grupele ocupaţionale pentru care se previzionează uşoare creşteri ale 
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locurilor de muncă disponibile ar fi tehnicieni în domeniul tehnicii, operatori la instalaţiile fixe şi 

lucrători asimilaţi. Se menţine aproximativ constant numărul de locuri de muncă disponibile 

destinate operatorilor la maşini, utilaje şi asamblorilor de maşini, echipamente şi alte produse. 

Evoluţiile care conduc spre valori negative care sugerează pierderi de locuri de muncă în 

economia regiunii par să afecteze grupele agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură şi 

vânzători în magazine şi pieţe, lucrători în servicii personale şi de protecţie, funcţionari în servicii 

cu publicul. Pentru celelalte grupele ocupaţionale se profilează locuri de muncă disponibile în cea 

mai mare parte a intervalului de prognoză, în tendinţă descrescătoare însă. 

 

Implicaţiile pentru IPT  

➢ Rata ridicată a şomajului obligă sistemul de ÎPT la:  

- anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

- acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor  

- abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi  

- implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele 

privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea 

şcolii.  

- parteneriate active cu agenţii economici, agenţiile de ocupare a forţei de muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate 

permanentă a managementului şcolar.  

➢ Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile 

de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea 

ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi 

adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor 

oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere:  

- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi  

- adecvarea calificării cu locul de muncă  

- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii  

- recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale 

formală şi informală  

➢ Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi 

ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru:  

- Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)  

- Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare  

- Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în 

construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe 

creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru 

agricultură şi dezvoltarea rurală.  

➢ Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:  

- Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural  

- Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate  

- Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social  

➢ Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile anticipate ale pieţei muncii 

corelată cu validarea periodică a datelor din studiile previzionale pe baza datelor curente din surse 
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oficiale şi administrative 

 

Concluzii pentru Liceul de Marină Constanţa 

La nivelul liceului nostru s-a efectuat o analiză privind inserţia profesională a absolvenţilor de 

liceu şi oferta educaţională a fost corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii ; competenţele 

profesionale ale absolvenţilor sunt la nivel mediu fiind influenţate şi de parteneriatului şcoală-

angajatori-familie;  

Un procent de peste 50% din absolvenţi îşi continuă studiile în universităţi de profil tehnic, cu 

precădere la Universitatea Maritimă Constanţa. 

Un procent de 40% dintre absolvenţi sunt interesaţi de continuarea studiilor prin şcoala 

postiliceală, domeniul mecanică şi transporturi. 

La nivelul Liceului de Marină Constanţa există preocuparea de asigurare a unei înalte calităţi a 

formării profesionale; în acest sens şcoala se ocupă de dezvoltarea resurselor umane prin 

perfecţionări continue; de asemenea şcoala are parteneriate  cu agenţii economici din zonă care, 

pot fi potenţiali angajatori ai absolvenţilor.  

Analizând traseul profesional al absolvenţilor şcolii profesionale de 3 ani în calificarea tubulator 

naval si lăcătuş construcţii nave, aceştia vor putea să lucreze în Şantierul Naval Constanţa, 

Şantierul Naval Daewoo Mangalia sau în orice societate care are ca obiect de activitate reparaţii şi construcţii 

nave, sau pot continua studiile în cadrul Liceului de Marină Constanţa.  

Absolvenţii Liceului de Marină Constanţa, fără diplomă de bacalaureat, îşi vor putea continua 

studiile urmând învăţământul postliceal calificarea operator portuar. Aceştia pot să lucreze în 

incinta porturilor Constanta, Galaţi, Tulcea şi Brăila. Evoluţia traficului de mărfuri prin portul 

Constanţa în mod special şi dezvoltarea continuă a acestuia va duce la o creştere a numărului 

angajaţilor care să ţină legătura cu comandanţii navelor să organizeze încărcarea/descărcarea 

navelor cu mărfuri, să întocmească documentaţia aferentă operării navelor. 

 

 

2.1.4. Învăţământul profesional şi tehnic 

 

INDICATORI DE INTRARE ÎN IPT 

Populaţia şcolară în perioada cuprinsă intre 2007-2008 si 2016-2017 

La învăţământul gimnazial populaţia şcolară a scăzut la nivelul Regiunii S-E a înregistrat o 

scădere cu 17.3%. Scăderea a fost continuă la nivelul tuturor regiunilor ţării, inclusiv în judeţul 

Constanţa.  

După anul şcolar 2012-2013 s-a înregistrat o scădere continuă a populaţiei şcolare din 

învăţământul gimnazial din mediul rural, ajungând în anul şcolar 2016-2017 la 47,9%. Judeţul 

Constanţa a înregistrat o creştere cu 1,9 puncte procentuale, de la 34,2% la începutul perioadei 

analizate, la 36,1% în anul şcolar 2016-2017. 

La învăţământul liceal populaţia şcolară a scăzut la nivelul Regiunii Sud Est în 2016-2017 faţă de 

anul şcolar 2007-2008 cu 1861 elevi, ceea ce reprezintă o scădere cu 16,3%. Toate judeţele 

Regiunii S-E au înregistrat o scădere a populaţiei şcolare din învăţământul liceal în perioada 

analizata, 2007-2016. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în judeţul Constanţa, 6321 elevi, ceea 

ce reprezintă o scădere cu 20,7%. Cel mai mare număr de elevi cuprinşi în învăţământul liceal, în 

anul şcolar 2016-2017, s-a înregistrat în judeţul Constanţa, 24226 elevi. 
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Evoluţia numarului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal la nivelul regiunii S-E 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

97949 96270 103859 108479 111455 104066 96735 91876 85939 83069 

 

La învăţământul profesional, numărul elevilor a crescut continuu în toate regiunile şi judeţele 

ţării, odată cu noua schimbare a Legii Educaţiei Naţionale prin care s-a reintrodus accesul în 

învăţământul profesional după clasa a VIII-a de învăţământ gimnazial. 

Toate judeţele Regiunii S-E au înregistrat o scădere a populaţiei şcolare din învăţământul 

profesional între anii şcolari 2007-2008 şi 2016-2017.  

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în judeţul Constanţa, de 5401 elevi, de la 7466 elevi în anul 

şcolar 2007-2008 la 2065 elevi în anul şcolar 2016-2017, ceea ce reprezintă o scădere cu 72,3.  

 

Evoluţia numarului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional la nivelul regiunii S-E 

2007-

2008 

2008-
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2014-
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29035 24330 15108 7043 1772 2599 3035 5305 7445 9417 

 

Evoluţia numarului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional la nivelul judetului Constanţa 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-
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2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

7466 6473 4161 2177 645 686 711 1179 1628 2065 

 

La învăţământul postliceal populaţia şcolară a cunoscut o creştere în perioada cuprinsă între anii 

şcolar 2007-2008 şi 2016-2017 la nivelul tuturor regiunilor. Cu toate acestea, în ultimii 34 ani 

şcolari s-a înregistrat o scădere a numărului de elevi din învăţământul postliceal în toate regiunile, 

cauzată mai degrabă de măsurile administrative impuse pentru oferta de educaţie şi formare 

profesională, decât de cererea beneficiarilor educaţiei. La nivelul Regiunii S-E, în perioada 

cuprinsă între anii şcolari 2007-2008 şi 2016-2017, populaţia şcolară din învăţământul postliceal a 

crescut de 2,3 ori. 

 

Gradul de cuprindere în învăţământ 

Populatia scolara 3-23 ani. Judeţul Constanţa înregistrează grade de cuprindere pentru populaţia 

din grupa 3-23 de ani, în anul şcolar 2016-2017, de 78,1%, peste media regională de 68,4% şi cea 

naţională 72,1%. 

În regiunea S-E gradul de cuprindere pentru populaţia din grupa de vârstă 15-18 ani a fost în anul 

şcolar 2016-2017 de 73,6%. Judeţul Constanţa înregistrează un grad de cuprindere pentru 

populaţia din grupa de vârstă 15 -18 ani, în anul şcolar 2016-2017, peste media regională şi 

naţională (79,7% în judeţul Constanţa, faţă de 73,6% media Regiunii S-E şi 77,1% media 

naţională). 
 

Rata de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

Rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior, clasele IX-XII (15-18 ani) la nivelul 

Regiunii S-E, în anul şcolar 2016-2017, a fost de 67,3%, inferioară mediei naţionale de 69,9% şi 

plasează regiunea pe penultimul loc între regiunile de dezvoltare ale României. Se constată că în 

cei trei ani şcolari precedenti anului scolar 2016-2017, valoarea indicatorului în Regiunea S-E a 

scăzut continuu, de la 70,5% cât s-a înregistrat în anul şcolar 2014-2015, valoare maximă pe tot 
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intervalul de analiză, la 67,3% în anul şcolar 2016-2017. Singurul judeţ care a înregistrat în anul 

şcolar 2016-2017 o rată de cuprindere în învăţământul secundar superior în clasele IX-XII (15-18 

ani) superioară mediei naţionale a fost judeţul Constanţa, cu o rată de 71,7% faţă de media 

naţională de 69,9%. 

 

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT  
Ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional: 

-Tinta menţionată în Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 

2016–2020, este de 60% 

-Valori ale ponderii elevilor cuprinşi în ÎPT, în anul şcolar 2016-2017 au fost: 

-la nivel naţional, 49,5% 

-la nivel regional, 51,8% 

 

Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul professional 

În învăţământul profesional: 

În anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi la învăţământul profesional un număr de 84.864 elevi, 

(2568 elevi în clasa a IX-a învăţământ dual, şi 82,296 elevi în clasele IX-XI de învăţământ 

professional).  

În anul şcolar 2017-2018, judeţul Constanţa contribuie cu 2307 elevi, (22%) la numărul total de 

elevi din învăţământul profesional regional. Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean constanţa.. 

La învăţământul dual se constată mari decalaje între regiunile ţării. Regiunea S-E, cu 163 de elevi 

înscrişi în învăţământul dual are o contribuţie la totalul elevilor înscrişi la nivel naţional de 6,3% 

(în judeţul Constanţa au fost înscrişi doar 30 de elevi). 

În toate judeţele componente ale Regiunii S-E domeniile de formare profesională dominante din 

punct de vedere al numărului de elevi înscrişi în învăţământul profesional sunt în ordine: 

mecanică, turism şi alimentaţie. La învăţământul dual sunt înscrişi elevi doar în domeniile 

mecanică şi electric. 

În învăţământul liceal tehnologic: 

În anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi la învăţământul liceal tehnologic un număr de 209195 

elevi. Cea mai importantă contribuţie la numărul total de elevi din învăţământul liceal tehnologic 

din Regiunea S-E o are judeţul Constanţa cu 9285 elevi înscrişi, ceea ce reprezintă 32% din totalul 

elevilor înscrişi în anul şcolar 2017-2018 în învăţământul liceal tehnologic la nivelul regiunii. 

În judeţul Constanţa, domeniul de formare profesională dominant din punct de vedere al 

numărului de elevi înscrişi în învăţământul liceal tehnologic sunt domeniile turism şi alimentaţie, 

economic urmate de domeniile mecanică, electronică, electric. 

 

Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional, pe domenii de pregătire, judeţul 

Constanţa, 2017-2018,  

 

 

Calificarea Nr.elevi cls.a IX-a Nr.elevi cls.a X-a Nr.elevi cls.a XI-a 

Mecanica 359 285 242 

Mecanica -dual 30 - - 

Turism şi alimentaţie 191 145 121 

Agricultură 137 67 62 

Construcţii instalaţii şi 

lucrari publice 

66 66 32 

Electric 52 32 26 
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Situaţia şcolarizării în învăţământul liceal tehnologic, pe domenii de formare profesională, 

judetul Constanţa, 2017-2018, in procente 

Calificarea Procent 

cls.a IX-a 

Procent 

cls.a X-a 

Procent 

cls.a XI-a 

Procent 

cls.a XII-a 

Turism şi alimentaţie 19,5% 18,2% 19,4% 18,2% 

Economic 17,6% 16,8% 17,5% 19,1% 

Mecanică 12,7% 15,4% 12,0% 12,5% 

Electronică, automatizări 8,8% 8,1% 8,2% 7,5% 

Comerţ 8,2% 8,5% 8,3% 9,1% 

Industrie alimentară 7,5% 8,5% 6,9% 7,4% 

Electric 7,4% 6,7% 7,1% 5,6% 

Protecţia mediului 4,7% 5,5% 6,8% 6,5% 

Electromecanică 2,0% 2,0% 2,1% 2,8% 

 

Cuprinderea elevilor în învăţământul postliceal 

Judeţul Constanţa cu 1.592 elevi, se situează pe locul doi între judeţele regiunii în ceea ce priveşte 

numărul de elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 în şcoala postliceală, ponderea acestui număr 

de elevi fiind de 26,6% din totalul elevilor din regiune.  

Analiza pe domenii de formare profesională în şcoala postliceală, la nivelul Regiunii S-E, 

evidenţiază faptul că în judeţul Constanţa, domeniul de formare profesională Transporturi este pe 

locul doi, cu 101 elevi înscrişi în anul întâi în 2017-2018, pe primul loc fiind Sănătatea şi asistenţa 

pedagogică. 

 

Şcoala de maistri 

Analiza pe domenii de formare profesională în şcoala de maiştri evidenţiază faptul că domeniul de 

formare profesională cu cel mai mare număr de elevi înscrişi este domeniul Mecanică.  

Un alt domeniu bine reprezentat este domeniul Electric, domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice, domeniile de formare profesională Energetic şi Transporturi. 

 

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici pentru şcolarizarea în 

învăţământul profesional 

La nivelul Regiunii S-E, solicitările operatorilor economici pentru şcolarizarea prin învăţământul 

profesional în anul şcolar 2017-2018 au fost satisfăcute în procent de 69,8%. La nivelul judetului 

Constanta, gradul e satisfacere a fost de 77,8%.  

 

Parteneriatul cu operatorii economici 

Contractele încheiate de unităţile de învăţământ cu operatorii economici pentru formarea 

profesională prin învăţământul profesional au o distribuţie pe domenii de formare profesională în 

concordanţă cu numărul de elevi şcolarizaţi. Cele mai multe contracte sunt încheiate în domeniile 

de formare profesională Mecanică şi Turism şi alimentaţie. 

 

Reţeaua unităţilor şcolare IPT 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în anul şcolar 2017 - 2018 funcţionează un număr de 

122 de unităţi de învăţământ de stat care şcolarizează elevi în învăţământul profesional şi tehnic, 

dintre care Constanţa deţine 54 de unităţi, dintre care 9 sunt unitati de invatamant postliceal 

particular. 
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Proiectul ofertei de şcolarizare în IPT pentru anul şcolar 2018-2019 

La nivelul Regiunii S-E, ponderea locurilor din planul de şcolarizare la clasa a IX-a la învăţământ 

liceal tehnologic şi învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018–2019, este de 57% (12767 

locuri) din totalul locurilor la învăţământul liceal şi profesional, cu 4 puncte procentuale peste 

media naţională. Există premisele ca în anul şcolar 2019-2020 să fie atinsă ţinta de 60%. Judeţul 

Constanţa are ponderea de 57,8%, peste media regională 

La învăţământul liceal tehnologic sunt ofertate la nivelul judeţului Constanţa un număr de 2.324 

de locuri, ceea ce reprezintă 38,1% din totalul de 6.104 locuri ofertate la învăţământul liceal şi 

profesional.  

La învăţământul profesional sunt ofertate la nivelul judeţului Constanţa un număr de 1.204 locuri, 

ceea ce reprezintă 19,7% din totalul locurilor ofertate la învăţământul liceal şi profesional 

La învăţământul dual, regiunea S-E are in 2018-2019 o oferta de 369 locuri; Invatamantul dual se 

organizeaza la solicitarea operatorilor economici, atunci cand se constituie formaţiunea de studiu 

(10 elevi). 

Şcoala postliceală. În toate judeţele regiunii se înregistrează o creştere a ofertei de şcolarizare, la 

anul I, învăţământ de zi, la şcoala postliceală, pentru anul şcolar 2018-2019, comparativ cu 

efectivele de elevi din anul I din anul şcolar precedent. În sectorul Transporturi oferta în 2018-

2019 a fost de 140 locuri învăţământ zi şi 56 locuri învăţământ seral, în crestere cu 59% faţă de 

anul şcolar anterior. 

Şcoala de maiştri. La nivelul Regiunii Sud - Est oferta de şcolarizare, la anul I, la şcoala de 

maiştrii, pentru anul şcolar 2018-2019, înregistrează o creştere la învăţământul seral, faţă de 

efectivele de elevi din anul I din anul şcolar 2017-2018. Judetul Constanta a inregistrat o crestere 

a ofertei de scolarizare in 2018-2019 fata de anul scolar precedent la Scoala de maistri invatamant 

seral. Învăţămţntul de zi nu este reprezentat în Constanţa. 

 

Solicitarile operatorilor economici din Regiunea S-E pentru clasa a IX-a învăţămant profesional in 

anul scolar 2018-2019 a fost de 6866 de locuri din care 1842 locuri in judetul Constanta 

În judeţul Constanţa s-au înregistrat valori semnificative pentru solicitări de calificări pentru care 

unităţile de învăţământ nu sunt autorizate să furnizeze formare profesională iniţială. In anul scolar 

2018-2019, 86 de operatori economici din judetul Constanta au incheiat contracte de parteneriat 

pentru formarea profesională a elevilor din clasa a IX-a. 

Parteneriatul cu operatorii economici în învăţământul dual. Pentru anul şcolar 2018-2019, pentru 

şcolarizarea la clasa a IX-a prin învăţământul dual, la nivel naţional s-au înregistrat 6146 de locuri 

solicitate de operatorii economici; la nivelul regiunii S-E un număr de 415 locuri solicitate; la 

nivelul judeţului Constanţa au fost solicitate 85 de locuri. Solicitarile operatorilor economici au 

fost satisfacute in proportie de 65,9% in Constanta (4 operatori economici) 

 

Resursele umane din ÎPT 

La nivel naţional, în anul şcolar 2016-2017, numărul total al personalului didactic din 

învăţământul liceal tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal a fost de 27127 

persoane. Ponderea personalului didactic calificat a fost de 98,6%. 

Evoluţia pe grupe de vârstă arată o îmbătrânire a personalului didactic din învăţământul 

profesional şi tehnic. 

 

Infrastructura unităţilor şcolare din IPT 

Numărul de laboratoare în judeţul Constanţa în anul şcolar 2016-2017 par a fi suficiente (324 

laboratoare, 110 ateliere – cel mai mare număr din regiune). 

In judetul Constanta, situatia PC-urilor este de 7,7 elevi la 1 PC 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 27 

 

Egalitatea de şanse, nediscriminarea şi egalitatea de gen 

Din analiza datelor şi informaţiilor privind sistemul IPT din Regiunea S-E, se constată 

următoarele:  

1. Cu privire la egalitatea de şanse egale la educaţie şi formare profesională iniţială se poate 

aprecia că nu sunt întrunite toate condiţiile pentru a asigura o reală egalitate de şanse pentru 

populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani din mediul rural, având în vedere că gradul de 

cuprindere în unităţi de învăţământ situate în mediul rural pentru populaţia din această grupă de 

vârstă este de doar 12,2% iar gradul de cuprindere total este de doar 73,6%. Între posibilele cauze 

se numără:  

- insuficienta adaptare a ofertei de formare profesională iniţială a unităţilor de învăţământ din 

mediul rural la oportunităţile de ocupare a unui loc de muncă de către viitorii absolvenţi; 

- insuficienţa sprijinului financiar acordat absolvenţilor învăţământului gimnazial proveniţi din 

mediul rural pentru continuarea studiilor în IPT 

- insuficienta şi slaba adaptare a programelor de orientare şi consiliere vocaţională e elevilor la 

oportunităţile de ocupare a unui loc de muncă de către viitorii absolvenţi IPT 

2. Cu privire la egalitatea de gen se apreciază că aceasta este asigurată la nivelul regiunii 

3. Cu privire la nediscriminarea pe criterii etnice, se apreciază că este pe deplin asigurată. Nu au 

fost înregistrate solicitări de constituire de formaţiuni de studiu în limbi ale minorităţilor 

naţionale. 

 

 

INDICATORI DE PROCES 

Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

- Documentarea pentru elaborarea PAS se realizează prin analiza documentelor strategice de nivel 

naţional, regional şi judeţean precum şi pe studii şi analize de piaţa muncii. 

- Oferta educaţională a IPT pe domenii de formare profesională şi calificări precum şi reţeaua 

şcolară de la nivelul fiecărui judeţ este proiectată pe baza recomandărilor PRAI, PLAI, PAS, ca 

rezultat al planificării strategice 

- Planificarea strategică este un exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor 

economici şi sociali, care reprezintă interesele angajatorilor, angajaţilor/ sindicatelor, 

administraţiei publice. În acest fel este urmărită asumarea deciziilor şi respectarea interesului 

comun al tuturor celor implicaţi. 

Asigurarea calităţii în ÎPT are la baza legea nr. 87/ 13.04.2006 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. Introducerea sistemului de asigurare a calitatii in sistemul de formare profesionala va 

furniza pentru procesul de planificare strategică la toate nivelurile (planurile regionale şi locale, 

planurile de acţiune la nivelul şcolii) un set de indicatori standard care vor permite luarea 

măsurilor necesare pentru creşterea calităţii formării profesionale. 

Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar 

Învăţământul liceal 

Situaţia şcolară a elevilor din învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, pe regiuni 

de dezvoltare evidenţiază faptul că per total elevi înscrişi în învăţământul liceal, Regiunea S-E 

înregistrează cea mai mică pondere a elevilor promovaţi la sfârşitul anului, de doar 95,3%, sub 

media naţională de 96,4%. 

Învăţământul professional 

La învăţământul profesional, la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, la nivelul regiunii S-E, 

promovabilitatea a fost de 87,7%, inferioară ponderii de 89% înregistrată la nivel naţional. 

În valori absolute, la nivelul Regiunii Sud – Est s-au înregistrat, la sfârşitul anului şcolar 2015-

2016 un număr de 883 de elevi repetenţi la învăţământul professional. La nivel naţional numărul 
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elevilor declaraţi repetenţi la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, la învăţământul profesional, a fost 

de 4746 de elevi. Aceste valori arată că eşecul şcolar este unul important în învăţământul 

profesional.  

În valori absolute, în învăţământul profesional din mediul rural s-au înregistrat 35 de repetenţi în 

judeţul Constanţa. Aceasta cifra corelata cu numărul mic de elevi cuprinşi în învăţământul 

profesional în mediul rural arată o slabă atractivitate şi performanţă a învăţământului profesional 

în mediul rural. 

Şcoala postliceală 

Regiunea Sud - Est se situează pe penultima poziţie în ceea ce priveşte ponderea elevilor 

promovaţi în anul şcolar 2015-2016, cu 96,1%. În cifre absolute situaţia arată un eşec şcolar 

semnificativ la şcoala postliceală. Astfel, la nivel naţional, în anul şcolar 2015-2016 s-au 

înregistrat 2512 repetenţi. Cea mai mare valoare a fost înregistrată în Regiunea S-E, 442 elevi 

repetenţi. 

Şcoala de maiştri 

La nivelul Regiunii S-E promovabilitatea la şcoala de maiştri a scăzut de la 97,1% in 2014-2015 

la 93,9% in anul şcolar 2015-2016. 

- Serviciile de orientare şi consiliere  

Deşi în ultimii ani s-au înregistrat progrese în domeniu, totuşi, gradul de acoperire a serviciilor de 

orientare şi consiliere este insuficient datorită în principal numărului insuficient de consilieri 

şcolari şi de cabinete de orientare şi consiliere din şcoli. În acest context, nu se poate vorbi de un 

proces sistematic şi coerent de orientare şi consiliere în sprijinul unei decizii informate din partea 

elevilor şi părinţilor acestora în alegerea traseului de formare. 

 

INDICATORI DE IEŞIRE 

Absolvenţi pe niveluri de educaţie  

Numărul absolvenţilor de liceu, filiera tehnologică, din Regiunea S-E, a scăzut de la 13434 în anul 

2010 la 7999 în anul 2015, în condiţiile în care, la filiera teoretică şi la filiera vocaţională numărul 

absolvenţilor s-a menţinut aproximativ constant. Numarul absolvenţilor de învăţământ profesional 

a fost în scădere drastică în perioada 2010-2011 (de aproximativ 10 ori), urmat de crestere care 

este departe de valoarea din 2010. 

Şcoala postliceală şi şcoala de maiştri au furnizat un număr de absolvenţi din ce în ce mai mare în 

perioada 2010-2015.  

 

Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED 

Învăţământul liceal. Tendinţa evoluţiei ratei de absolvire a învăţământului liceal, pe întreaga 

perioadă cuprinsă între anii şcolari 2006-2007 şi 2015-2016 este în creştere la nivel naţional, al 

tuturor regiunilor de dezvoltare şi al tuturor judeţelor regiunii S-E.  

Învăţământul professional. Începând cu anul şcolar 2012-2013, ca urmare a reintroducerii 

învăţământului profesional după clasa a VIII-a, rata de absolvire a început să crească la nivel 

naţional, regional şi în toate judeţele regiunii dar se menţine la valori modeste, sub 10%. 

Învăţământul postliceal. Evoluţia ratei de absolvire a învăţământului postliceal, în perioada 

cuprinsă între anii şcolari 2006-2007 şi 2015-2016 este în creştere atât la nivelul naţional cât şi 

regional şi al tuturor judeţelor regiunii. 

 

Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie 

Judeţul Constanţa a înregistrat în anul şcolar 2016-2017 o rată de tranziţie în învăţământul 

secundar superior de 97,8%, mai mare decât media regională. 

 

Rata abandonului scolar pe niveluri de educatie ISCED 
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Regiunea S-E înregistrează în anul şcolar 2015-2016 o rată a abandonului şcolar la învăţământul 

liceal şi profesional la acelaşi nivel cu media naţională (3,6%). Judeţul Constanţa înregistrează 

rate superioare mediei regionale, 3,9% în 2015-2016. 

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 

Regiunea S-E înregistrează o rată superioară mediei naţionale cu aproape 6 puncte procentuale 

(24,4% la nivelul regiunii faţă de 18,5% la nivel naţional) şi foarte departe de media UE 28 

(10,7%). 

Ţinta asumată de România la orizontul anului 2020, are valoarea de 11,3%. 

 

Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un program de 

educaţie şi formare si nici nu au un loc de muncă (NEET) 

În ceea ce priveşte ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un 

program de educaţie şi formare si nici nu au un loc de muncă, România înregistrează o 

îngrijorătoare tendinţă de creştere în perioada 2007-2017. După un maxim înregistrat în anul 

2015, de 24,1%, în următorii doi ani s-a înregistrat o scădere cu 3,1 puncte procentuale 

ajungându-se în anul 2017 la 21%. Valoarea medie a UE 28 este de 15,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, tinerii cu nivel de educaţie învăţământul secundar superior şi postliceal non-terţiar 

(nivelurile 3 şi 4), care nu urmează un program de educaţie şi formare si nici nu au un loc de 

muncă, sunt în procent de 11,5% din totalul tinerilor cu nivelul de educaţie menţionat, în timp ce 

la nivelul UE 28 ponderea este de 7,8%. 

În ceea ce priveşte, tinerii cu nivel de educaţie învăţământul secundar superior şi postliceal non-

terţiar (nivelurile 3 şi 4) – profesional şi tehnic, care nu urmează un program de educaţie şi 

formare si nici nu au un loc de muncă, aceştia sunt în procent de 8,3% din totalul tinerilor cu 

nivelul de educaţie menţionat, în timp ce la nivelul UE 28 ponderea este de 5,3%. 

 

Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani). 
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de 

ani, înregistrează, la nivel naţional, începând cu anul 2013 o scădere continuă. 

Valoareaindicatorului din anul 2017, de numai 1,1% este îngrijorător, în condiţiile în care ţinta 

propusă de România pentru 2020 este de 10%. 

 

 

 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 30 

 

 

INDICATORI DE IMPACT 

Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului 

Având în vedere că în 2015, conform AMIGO, rata şomajului de lungă durată pentru tineri a avut, 

la nivelul Regiunii S-E valoarea de 20,4%, mult mai mare decât rata totală a şomajului de lungă 

durată, de 4,4%, se poate concluziona că impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

asupra şomajului este unul ridicat.  

Ponderea şomerilor tineri din totalul şomerilor, conform AMIGO, in 2015, era de 25%, ceea ce 

întăreşte concluzia formulată mai sus. 

 

Inserţia profesională a absolvenţilor ÎPT la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie 

In lipsa unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor, şcolile 

raportează propriile evaluări. Aceste evaluări sunt însă parţiale (bazate în general pe feedback-ul 

obţinut de la absolvenţi) şi sunt dificil de validat.  

Totuşi, rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a 

acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în 

raport cu finalităţile obţinute în plan occupational. 

Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare conform Strategiei 

educaţiei şi formării profesionale în România pentru perioada 2016-2020 este responsabilitatea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, avand drept actiuni specifice: 

-Crearea unui mecanism naţional de monitorizare pe cale administrativă a inserţiei profesionale a 

absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic; 

-Realizarea sistematică a monitorizării inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic pe cale administrativă şi prin anchete la nivel naţional.  

 

Concluzii din analiza ÎPT 

Sistemul de IPT actual favorizează o mai bună adaptare a ofertei la nevoile beneficiarilor (inclusiv 

prin posibilitatea unor parcursuri individualizate), datorita schimbarilor din ultimii ani: 5 nivele de 

calificare, deschidere cu mobilitate pe orizontala si verticală, introducerea creditelor transferabile 

şi a portofoliului personal pentru formarea continua, relevanta crescuta a standardelor de pregatire 

profesionala, etc. 

 

Din analiza realizata la nivel regional si local, se desprind recomandari in ceea ce priveşte 

mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în IPT: 

-Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în 

planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale  

-Susţinerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare a calităţii  

-Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru stimularea 

progresului în raport cu un set comun de indicatori de referinţa şi adoptarea celor mai bune 

practici (benchmarking)  

-Adoptarea planificării prin PAS (planuri de acţiune ale şcolilor) corelate cu planurile regionale şi 

locale (PRAI şi PLAI) de către toate unităţile de ÎPT  

-Adoptarea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare 

şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi 

consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire. Se 

recomandă adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de evaluare a 

activităţii serviciilor de orientare şi consiliere. 

-Adoptarea unor măsuri de creştere a accesului la educaţie, în special pentru elevii din mediul 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 31 

rural şi pentru cei din grupuri defavorizate, cu accent pe populaţia roma. 

-Planificarea în ÎPT va trebui să aibă în vederea stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de 

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

plan ocupaţional pe fiecare traseu şi nivel de pregătire, dar şi de specificul şi interesele particulare 

ale grupului ţintă. 

-Abandonul şcolar reprezintă motiv de îngrijorare şi în consecinţă, se recomandă:  

-monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar)  

-eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit la învăţământul profesional 

şi în special în mediul rural, comunităţile dezavantajate, zonele afectate de migrarea 

populaţiei, etc. 

-Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special în 

ceea ce priveşte o parte din elevii din învăţământul profesional - începând cu competenţele de 

bază “tradiţionale” (matematice, de comunicare, etc.) şi continuând cu competenţele de învăţare, 

capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare interpersonală, etc. - 

necesită din partea şcolilor un efort sporit având în vedere:  

-învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual  

-programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 

defavorizate)  

-facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc. 

- România (şi implicit regiunea) înregistrează cea mai scăzută rată de participare în formarea 

continuă a populaţiei adulte. Şcolile din ÎPT sunt chemate să contribuie activ la ţinta adoptată ca 

benchmark de UE. Şcolile din ÎPT sunt chemate să se implice activ în programele de „A doua 

şansă” - adresate prioritar grupurilor ţintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea pregătirii 

generale, tinerii respectivi să primească şi o calificare. 

 

Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de 

pregătire 

Plecând de la structura cererii potenţiale, în perspectiva 2017-2025, pe domenii de formare ale 

IPT, în ipoteza scenariului moderat din Studiul previzional, în judetul Constanta, sunt 

recomandate următoarele ponderile cuprinderii elevilor, pe domenii din tabelul următor: 

 

Ponderi recomandate pt. oferta la învăţământul liceal tehnologic şi professional 2025 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul pregătirii de bază/Profilul Ţinte propuse  

Mecanică 23 

Electromecanică 2 

Electronică şi automatizări 9 

Chimie industrială 1 

Materiale de construcţii 0 

Electric 7 

Constructii, instalaţii si lucrări publice 2 

Agricultura 5 

Silvicultură 0 

Comerţ 4 

Turism şi alimentaţie 19 

Industrie alimentară 7 

Economic 11 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 32 

 

Concluzii pentru Liceul de Marină Constanţa 

 Liceul de Marina Constanţa dispune de personal didactic de specialitate, necesar unei pregătiri 

de calitate a elevilor care se finalizează cu formarea competenţelor profesionale  a acestora; 

achiziţia de către absolvenţi a competenţelor de specialitate înregistrează o rata de succes 

ridicată, dovadă fiind rezultatele la examenele de certificare a competentelor; 

 Deoarece numărul actual şi cel previzionat al tinerilor din zonă cu vârste cuprinse între 15-24 

ani este în scădere, s-a redus populaţia şcolară aproape la jumătate comparativ cu anul 2004; 

noile măsuri administrative la nivel naţional, au facut ca numărul de elevi din învăţământul 

liceal de zi să scadă în continuare; În compensaţie, numărul de clase de învăţământ profesional 

este în creştere; de aceea în viitorul apropiat şcoala va trebui să răspundă unui număr de tineri 

care doresc să se formeze prin şcoala profesională de 3 ani sau să îşi completeze studiile în 

învăţământul postliceal, cu specializări cerute pe piaţa muncii.  

 Liceul de Marina Constanţa va adapta oferta educaţională la piaţa muncii astfel încât să 

răspundă aşteptărilor acesteea şi să crească calitatea pregătirii profesionale a elevilor  pentru  

sectoarele economice  caracteristice; 

 Liceul are parteneriate cu agenţii economici din zonă pentru toate specializările de care 

dispune, cu implicare în beneficiul elevilor în scopul îmbunătăţirii rezultatelor acestora; 

partenerii sprijină direct elevul prin programe de mentorat sau tutoriat, sprijin pentru program 

şi curriculum pentru ajutarea şcolii să-şi atingă scopurile sau obiectivele de învăţare şi 

formare, cum ar fi integrarea tehnologiei în educaţie; 

 Prin proiectele din fonduri Erasmus+ derulate de către Liceul de Marină Constanţa prin care 

elevi desfăşoară practica la agenţi economici din Europa, se consolidează drumul şcolii spre 

cooperarea internaţională în domeniul formării profesionale şi permite o mai bună corelare 

între oferta educaţională şi cererea forţei de muncă. 

 

2.1.5. Obiective strategice privind educaţia şi formarea profesională în 

România 

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

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

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

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

2020, faţă de 57,2% în 2014 

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

formare profesională, având ca tinte strategice:  

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

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

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014 

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

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

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014  
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b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul 

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

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014 

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

domeniul formării profesionale, având ca ţinte strategice:  

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

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014  

b) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014. 
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2.1.6. Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea, la 

nivel regional 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Preocupare constantă pentru adaptarea ofertei 

de pregătire la nevoile pieţei muncii; 

✓ Consolidarea rolurilor structurilor 

consultative din ÎPT- CR şi CLDPS; 

✓ Implicarea structurilor consultative CR şi 

CLDPS în planificarea strategică a ofertei IPT 

şi în fundamentarea planului de şcolarizare la 

IPT 

✓ Implicarea CNDIPT în furnizarea către CR, 

CLDPS, unităţi de învăţământ şi alţi factori 

interesaţi de studii şi analize privind evoluţiile 

şi prognozele demografice, economice şi de 

piaţa muncii necesare planificării strategice a 

ofertei IPT 

✓ Relansarea învăţământului profesional 

începând cu anul şcolar 2014-2015 prin 

introducerea învăţământului profesional cu 

durata de 3 ani, după finalizarea învăţământului 

gimnazial; 

✓ Introducerea învăţământului dual începând 

cu anul şcolar 2017-2018; 

Reţea de unităţi de învăţământ la nivel regional 

şi judeţean capabilă să acopere nevoile de 

calificări ale pieţei muncii într-o largă paletă de 

calificări profesionale 

✓ Grad ridicat de acoperire cu profesori şi 

maiştri instructori calificaţi;  

✓ Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

(infrastructură şi echipamente) în şcolile 

cuprinse în diferite programe de investiţii; 

✓ Creşterea rolului partenerilor sociali în 

planificarea ofertei şi antrenarea sporită a 

acestora în procesele decizionale; 

✓ Sistem educaţional deschis cu mobilitate 

crescută pe orizontală şi pe verticală; 

✓ Introducerea creditelor transferabile şi a 

portofoliului personal pentru formarea 

continuă; 

✓ Creşterea numărului de parteneriate 

încheiate pentru practica elevilor 

 

Existenţa unor paralelisme nejustificate 

(calificări care se repetă în şcoli din zone 

teritorial apropiate); 

✓ Rata netă de cuprindere în educaţie mai 

mică în Regiunea Centru decât la nivel 

naţional, la toate nivelurile de educaţie cu 

excepţia învăţământului primar. 

✓ Rata mare a abandonului şcolar, în special în 

învăţământul profesional; 

✓ Rată de părăsire timpurie a sistemului de 

educaţie la nivel regional este departe de ţinta 

pentru 2020 la nivelul UE (10%) şi ţinta 

asumată de România de 11,3%. 

✓ Implicare slabă a şcolilor din ÎPT în 

formarea adulţilor; 

✓ Implicare insuficientă a şcolilor din ÎPT în 

programe de” şansa a doua”; 

✓ Lipsa unui sistem funcţional pentru 

monitorizarea inserţiei profesionale a 

absolvenţilor; 

✓ Informare şi consiliere deficitară a elevilor; 

Baza materială a unităţilor IPT destinată 

formării profesionale este învechită 

✓ Lipsa unui sistem de formare continuă a 

cadrelor didactice prin care acestea să îşi 

actualizeze cunoştinţele de specialitate în acord 

cu noile tehnologii şi echipamente de la 

operatorii economici 

✓ Lipsa unui mecanism de monitorizare a 

calităţii formării profesionale la operatorii 

economici parteneri 

✓ Lipsa unui sistem de autorizare a 

operatorilor economici implicaţi în formarea 

profesională iniţială, în raport cu standardele de 

pregătire profesională 

✓ Lipsa reglementărilor privind statutul 

tutorelui implicat în formarea profesională 

iniţială din partea operatorului economic 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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✓ Oportunităţile de finanţare prin POCU şi 

POCA pentru îmbunătăţirea mecanismelor de 

planificare strategică în ÎPT şi creşterea 

gradului de corelare a ofertei cu piaţa muncii şi 

pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor; 

✓ Oportunităţile de finanţare prin POCU 

pentru creşterea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale iniţiale ✓ Relansarea creşterii 

economice în ultimii ani; 

✓ Ponderea semnificativă serviciilor în 

economie; 

✓ Profilul industrial a regiunii; diversitatea 

activităţilor industriale; 

✓ Dinamica încurajatoare a investiţiilor în 

economie; 

✓ Măsurile şi acţiunile cuprinse în strategiile 

naţionale, în special în Strategia educaţiei şi 

formării profesionale din România pentru 

perioada 2016 -2020 

Atractivitate scăzută în rândul elevilor a IPT, în 

special a învăţământului profesional 

✓ Declin demografic accentuat pentru grupele 

tinere de vârstă (15-18 ani); 

✓ Migraţia externă; 

✓ Disparităţi urban/rural în ceea ce priveşte 

accesul la educaţie de calitate, risc de excludere 

socială a categoriilor dezavantajate 

✓ Lipsa motivaţiei profesionale a cadrelor 

didactice datorită salarizării din sistemul de 

învăţământ; 

✓ Rate de activitate şi rate de ocupare 

semnificativ mai reduse pentru populaţia 

 

 
 
 

2.1.7. Prioritaţi şi obiective la nivel regional si local 
 

Contextul regional este definit în principal de următoarele documente strategice:  

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

- Strategii de Dezvoltare a Judeţelor care compun regiunea S-E, 2014 – 2020;  

Obiectivul specific care priveşte domeniul educaţiei în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud - 

Est pentru perioada 2014-2020, parte a PDR 2014-2020, este „Creşterea ratei participării 

populaţiei în sistemul de învăţământ prin îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi a infrastructurii 

din sistemul educaţional” 

Acest obiectiv este susţinut prin prioritatea 7 „Îmbunătăţirea calităţii în domeniile educaţie, 

sănătate şi incluziune socială”, domeniu de intervenţie 1 „Investiţii în educaţie pentru 

îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi dezvoltarea infrastructurii din mediul urban şi rural”.  

Operaţiunile orientative/activităţile aferente domeniului de intervenţie mai sus menţionat sunt:  

-Construcţia/ reconstrucţia/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 

educaţionale;  

- Dotarea infrastructurii educaţionale (şcoli, licee);  

- Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională, la activităţi 

sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate;  

- Înfiintarea/dezvoltarea bazelor sportive, dotarea bazelor de agrement şi de recreere;  

- Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale pieţei 

muncii;  

- Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă;  

- Dezvoltarea parteneriatelor între unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri, universităţi şi 

administraţia publică şi susţinerea cercetării şi inovării;  
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- Dezvoltarea acţiunilor inovative în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii;  

- Dezvoltarea de programe educaţionale specifice şi promovarea tehnicilor TIC în educaţie;  

- Monitorizarea inserţiei absolvenţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar;  

- Actiuni întreprinse pentru reducerea abandonului şcolar;  

- Campanii de informare şi conştientizare cu privire la rolul educaţiei în dezvoltarea durabilă;  

 

 

În baza analizei SWOT Consorţiul regional apreciază ca necesar a fi stabilite următoarele 

priorităţi şi obiective:  

 

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

pentru formarea profesională a adulţilor  

Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare  

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

identificate, pe domenii şi calificări  

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

formate la nevoile unei economii a cunoaşterii  

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

 

PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT  

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

profesională a unităţilor şcolare IPT  

 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET  

Obiectivul 3.1.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT  

Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic 

din ÎPT  

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere  

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

unui loc de muncă  

 

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

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

şcolar  

 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT  

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

asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT  
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2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 
Procesul de învăţămât se desfăşoară în două schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice 

fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute. 

- Schimbul I – 07,30-14,20 

- Schimbul II – 12,30-19,20 

 

2.2.1. Resurse umane 

 

Structura personalului şcolii se prezintă după cum urmează : 

 40 cadre didactice calificate dintre care 31 titulari – 75,60% şi 8 prof. suplinitori – 21,06% 

Pregătire profesională a cadrelor didactice este următoarea 

 gradul I   – 28 cadre didactice  

 gradul II   –   2 cadre didactice  

 gradul definitiv  –   5 cadre didactice 

 fara grad didactic        –   4 cadre didactice 

 doctor    –   1 cadru didactic 
 

Media de vârsta a cadrelor didactice  

- între 23 – 25 ani – 1 cadre didactice 

- între 25 – 30 ani – 1 cadre didactice 

- între 30 – 35 ani – 2 cadre didactice 

- peste 35 ani –  36 cadre didactice 

 Personal didactic auxiliar – 6 persoane 

o 1 contabil şef 

o 1 secretar şef 

o 1 bibliotecar 

o 1 administrator 

o 1 laborant 

o 1 informatician 

 

 Personal nedidactic – 14 persoane 

o Îngrijitoare – 5 persoane 

o Bucătar – 2 persoane 

o Paznic – 4 persoane 

o Fochist – 2 persoane 

o Muncitor intreţinere – 1 persoana 

 

Cadrele didactice participă la activităţi de perfectionare:  

-cursuri iniţiate de C.C.D. Constanţa pe teme de comunicare, curriculum, metode interactive de 

predare şi învăţare. 

-cursuri organizate de diferite institutii cu obiectul de activitate educational: Asociatii, Fundatii, 

etc 

-cursuri internaţionale pe teme de leadearship, inovare, creativitate şi eficienţă în predare-

învăţare-evaluare.  
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2.2.2. Baza materială 

Din patrimoniul nostru şcolar fac parte următoarele  clădiri: 

1.Cladirea cu destinatie şcoală, formată din parter + 2 etaje are 12 săli de clasă, 3 laboratoare, 1 

cabinet medical, 4 birouri pentru personal didactic auxiliar; 

Baza materială este specifică pregătirii elevilor în calificări din domenii: mecanică, transporturi, 

electromecanică, electric. Şcoala dispune de o dotare bună în majoritatea cabinetelor, 

laboratoarelor şi atelierelor şcolii, prin activităţile de autofinanţare şi cu sprijinul partenerilor 

educaţionali. 

Cabinetele şi laboratoarele sunt dotate corespunzător specificului activităţii, cu echipamente 

moderne cum ar fi: calculatoare, videoproiectoare, flipchart, ecran, hărţi plastifiate, televizor, 

proiector cu cristale, tabla interactivă.   

2.Internatul şi cantina  

Având în vedere că este o şcoală care oferă calificări in domeniul maritim si portuar, elevii provin 

din municipiul Constanţa, mediul rural şi din alte oraşe ale judeţului. Aceştia sunt cazaţi în 

internatul şcolii care dispune în prezent de 100 locuri.  

Internatul şcolii are un număr de 34 camere, fiecare camera cate 3 paturi pe o suprafata de 17m
2
, 

iar cantina un număr de 100 locuri. Cantina are 100 locuri. 

Informaţii privind spaţiile şcolare 

 

Informaţii privind spaţiile auxiliare 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă PV Primăria Municipiului 

Constanţa 

nr.96799/20.06.2018 

12 546,5 

2. Cabinete - - 

3. Laboratoare 3 202,27 

4. Ateliere 3 507 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport 

1 2000 

6.  Spaţii de joacă  - - 

TOTAL 19 3255,77 

Nr. 

crt

. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi 

numărul 

documentului de 

deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

PV Primăria 

Municipiului 

Constanţa 

nr.96799/20.06.20

18 

1 42,58 

2. Sală pentru  

servit masa 

1 93,18 

3. Dormitor  34 612,28 

4. Bucătărie  1 89,34 

5. Spălătorie  - - 

6. Spaţii sanitare 13 283,2 

7. Spaţii depozitare materiale didactice  - - 

TOTAL  1120,58 
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Informaţii privind spaţiile administrative 

 

Biblioteca şcolară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de 

deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Secretariat PV Primăria Municipiului 

Constanţa 

nr.96799/20.06.2018 

1 17,85 

2. Spaţiu destinat 

echipei manageriale 

1 17,85 

3. Contabilitate  1 14,36 

4. Casierie  1 

 

14,44 

5. Birou administraţie 

TOTAL 4 65,50 

Numărul 

volumelor 

existente la 

sfârşitul  

anului şcolar 

din col.2: 

numărul de 

titluri de carte 

Numărul de 

utilizatori 

înscrişi 

(persoane fizice)  

în cursul anului 

şcolar
**)

 

Numărul 

utilizatorilor 

activi  

(persoane 

fizice) în 

cursul anului 

şcolar 

Numărul 

volumelor 

eliberate 

(tranzacţii de 

împrumut) în 

cursul anului 

şcolar 

Numărul de 

vizite la 

bibliotecă 

(frecvenţă) 

1 5 6 7 8 9 

31.680 - 140 580 2750 2466 
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2.2.3. Populaţia şcolară - Planuri de şcolarizare 
 

An şcolar 2021-2022 

Liceu 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
pregătire 

Nivelul 
de 

calificare 
Calificarea profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 
2021-2022 - ZI 

Liceu - filieră tehnologică - ZI 

Nr. clase Nr. elevi 

a  
IX-
a 

a  
X-
a 

a  
XI-
a 

a  
XII-
a 

a  
IX-
a 

a  
X-a 

a  
XI-
a 

a  
XII-
a 

1 Mecanică 4 Tehnician transporturi 1 1 1 1 25 29 26 25 

2 Mecanică 4 Tehnician mecanic pentru întreţinere 
şi reparaţii 

1 1 1 0 25 30 28 0 

3 Mecanică 4 Tehnician proiectant CAD 0 1 0 1 0 26 0 29 

4 Electric 4 Tehnician în instalaţii electrice 1 1 1 1 27 28 27 26 

5 Electromecanică 4 Tehnician electromecanic 0 0 0 1 0 0 0 24 

 3 4 3 4 77 113 81 104 

 

 

Şcoală profesională  

Domeniul 
de 

pregătire 

Calificarea  
profesională  

Forma de organizare 
(învăţământ profesional/ 

învăţământ dual) 

Nr. clase şi număr elevi înscrişi  
în anul şcolar 2021-2022 

Nr. clase Nr. elevi  

a IX-a a X-a a XI-a 
a IX-

a 
a X-a 

a XI-
a 

Mecanică 
Lăcătuş construcţii 
navale 

Şantierul Naval Constanţa (58) 1 
1 1 20 22 16 

Mecanică Tubulator naval Şantierul Naval Constanţa (32) 1 
0 1 17 0 15 

    TOTAL 2 1 2 37 22 31 

 

Postlicală 

Domeniul de 
pregătire 

Calificarea profesională 

Şcoală postliceală  

Nr de clase Nr de elevi 

anul 
I 

anul 
II 

anul 
III 

anul 
I 

anul 
II 

anul 
III 

Transporturi Operator portuar 1 1  - 25 28   
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2.2.4. Resurse financiare 

Finanţările şcolii provin din mai multe surse : bugetul local, autofinanţare, donaţii şi sponsorizări, 

Erasmus+, ROSE. 

 

2.2.5. Consilierea şi orientarea vocaţională 

 Este realizată de diriginţi prin teme specifice la orele de dirigenţie 

 Toţi profesorii diriginţi au urmat un curs de consiliere şi orientare la CCD 

 Se organizează acţiuni comune cu agenţii economici şi instituţiile de învăţământ 

superior 

 Dispunem de psiholog şcolar 

 

 

2.2.6. Parteneriate şi colaborări 

Unitatea noastră de învăţământ a elaborat strategii de atragere a părinţilor în activităţile de 

identificare a metodelor de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi de creştere a 

performanţei şcolare. Împreună cu întregul corp profesoral s-au identificat metodele mai sus 

menţionate ; prin discuţii purtate de către diriginte cu fiecare dintre părinţi s-au putut identifica 

aptitudinile personale ale fiecărui elev, iar elevii au fost incluşi în activităţile extraşcolare care să 

le stimuleze încrederea în forţele proprii (muzică, spectacole cu diferite teme, cluburi). Cu 

sprijinul părinţilor se desfăşoară activitatea de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale a şcolii. 

Şcoala noatră a realizat întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale în vederea adaptării 

ofertei educaţionale, a curriculum-ului la decizia şcolii şi a curriculum-ului în dezvoltarea locală 

la specificul comunitar (meserii, specializări cerute pe piaţa muncii). De asemenea s-au încheiat 

parteneriate de colaborare cu Poliţia şi Jandarmeria locală în vederea implicării acestor organe în 

combaterea absenteismului, abandonului şcolar, a consumului de droguri, a violenţei, etc. 

 

Parteneriatele stabilite cu agenţii economici au în vedere dezvoltarea unei palete largi de activităţi 

vizând: adaptarea curriculumului şi a metodelor de predare învăţare la nevoile de competenţe ale 

angajatorilor, asigurarea desfăşurării instruirii practice a elevilor, evaluarea periodică şi finală a 

competenţelor dobândite de elevi, dezvoltarea bazei materiale a şcolii. 

În domeniul mecanică şi transporturi, solicitările sunt din partea unor agenţi economici cu număr 

mare de angajaţi, cum este cazul şantierelor navale precum şi din partea operatorilor portuari din 

portul Constanţa, care sprijină direct elevul prin programe de mentorat şi tutoriat şi ajută şcoala 

să-şi atingă scopurile şi obiectivele de învăţare şi formare. De asemenea, partenerii au iniţiative 

privind formarea competenţelor profesionale care să corespundă locului de muncă oferit. 

Sectorul construcţiilor  navale este un sector bine dezvoltat în judeţul Constanţa, prin Santierul 

Naval Constanţa şi Daewoo Mangalia şi se preconizează nevoia de forţă de muncă calificată de 

nivel 3, în meseriile de lăcătuş construcţii nave şi tubulator naval  care va fi cel puţin constantă, 

dacă nu chiar în creştere, concomitent cu cererea în acest domeniu de forţă de muncă calificată. 

Liceul de Marină Constanţa dispune de personal didactic titular de specialitate în domeniul naval 

şi portuar, necesar unei pregătiri de calitate a elevilor care se finalizează cu formarea 

competenţelor profesionale ale acestora.  
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Practica comasată a elevilor se poate efectua la agenţii economici din portul Constanţa şi în 

Şantierul Naval Constanţa, iar orele de specialitate se vor desfăşura în cabinete tehnice, 

laboratoare şi ateliere, dotare cu aparatură corespunzătoare standardelor speciale de şcolarizare. 

Existenţa spaţiilor de cazare şi masă pentru elevi, reabilitate în 2018-2019, reprezintă un motiv în 

plus pentru atragerea absolvenţilor de gimnaziu. 

Diversificarea ofertei educaţionale cu calificarea de tubulator naval şi operator portuar conduce 

la creşterea şanselor de dezvoltare profesioanală a elevilor pe piaţa muncii; creşterea dinamicii şi 

mobilităţii forţei de muncă, în acord cu cerinţele de piaţă şi evoluţia tehnologică, asigurându-se 

corelarea între aptitudinile individuale şi oportunităţile actuale de pe piaţa muncii. 

 

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/138303, « Facilitarea inserţiei elevilor şi studenţilor pe piaţa 

muncii, prin consiliere şi parteneriate pentru practica în industria navală », s-a derulat in 

parteneriat cu agenti economici: Santierul Naval Constanta si Santierul Naval Tulcea.  

 

Prin intermediul pogramului Erasmus+ actiunea mobilitati VET, s-au realizat parteneriate 

internationale pentru realizarea unor stagii de instruire practica in scoli, centre de formare, sau 

companii astfel: 

 Proiectul Leonardo da Vinci – Mobilitate IVT, LLP-LdV/IVT/2011/RO/048, „Formare 

profesionala transnationala pentru viitorii electricieni europeni”, cu agenti economici din 

Montijo, Portugalia ; 

 Proiectul Leonardo da Vinci – Mobilitate IVT, LLP-LdV/IVT/2012/RO/077, „Mobilitate 

pentru o buna insertie profesionala pe piata europeanba a muncii in domeniul IT”, cu agenti 

economici din Wroclaw, Polonia ; 

 Proiectul Leonardo da Vinci – Mobilitate IVT, LLP-LdV/IVT/2013/RO/212, „Stagiu de 

practica la standarde europene in electronica pentru tehnica de calcul”, cu agenti economici 

din Leipzig, Germania. 

 Proiectul Erasmus+ Mobilitate VET, nr. 2015-1-RO01-KA102-014645 „Competenţe tehnice 

pentru viitoarele locuri de muncă”, cu agenti economici din Granada, Spania. 

 Proiectul Erasmus+ Mobilitate VET, nr. 2017-KA102-036659 “Competenţe pentru piaţa 

globală a muncii” cu agenti economici din Granada, Spania 

 Proiectul Erasmus+ Mobilitate VET, nr. 2019-1-RO01-KA102-062783 “Experienta 

europeana – sansa pentru o cariera de success”, cu agenti economici din Granada, Spania 

 

Rezultatele obtinute ale proiectelor KA1 VET au fost conform asteptarilor: competente 

professionale si personale dezvoltate, utile in activitatea ulterioara, experiente de mobilitate 100% 

pozitive, nivel ridicat al gradului de satisfactie a participantilor. 

Proiectele Erasmus+ au produs impactul asteptat asupra participantilor: rezultate academice in 

crestere cu aproximativ 2-3% in anii derularii mobilitatilor fata de anii scolari precedenti, 

atragerea catre cariera in crestere cu 10-25%, rezultatate “excelent” la examenul de atestat in 2018 

pentru 45% dintre participanti. 

Proiectele Erasmus+ au produs impactul asteptat asupra scolii: scaderea absenteismului cu 2% in 

2016 - 2018, curriculum imbunatatit la modulele realizate în stagiu, competente imbunatatite ale 

cadrelor didactice participante: lingvistice, interculturale, organizatorice. 

 

 

 

 

 



 

               LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                        Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                        Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

      PAS 2021-2026 

Plan de acţiune al şcolii 2021-2026 43 

 

2.2.7. Inserţia absolvenţilor Liceului de Marină Constanţa; actual şi 

perspective 
 La nivelul Liceului de Marina Constanta, analiza privind inserţia profesională a absolvenţilor de 

liceu a relevat că oferta educaţională a fost corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii; competenţele 

profesionale ale absolvenţilor sunt la nivel mediu, fiind influenţate şi de parteneriatul şcoală-

angajatori-familie;  

 Un procent de peste 50% din absolvenţi îşi continuă studiile în universităţi de profil tehnic, cu 

precădere la Universitatea Maritimă Constanţa. 

 Un procent de 40% dintre absolvenţi isi continua studiile prin şcoala postiliceală, calificarea 

Tehnician operator portuar. 

 Evolutia locurilor vacante pe grupe majore de ocupaţii în care se încadrează şi oferta noastră, în 

perioada 2011-2016, indică cresteri semnificative (sursa: INS):  

-tehnicieni şi alti specialisti în domeniul tehnic, evolutie de la 122 la 371; 

-lucrători în domeniul serviciilor, evoluţie de la 152 la 709; 

-muncitori calificaţi şi asimilaţi, evoluţie de la 152 la 994; 

 Absolventii Liceului de Marină Constanţa au oportunitati de locuri de muncă potrivit previziunilor la 

nivel european, realizate de CEDEFOP, la orizontul anului 2025, la nivel national: 

-tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic 12,8%; 

-lucrători în domeniul serviciilor 22,5%; 

-operatori la instalaţii şi masini; asamblori de maşini şi echipamente 7,8%;  

-muncitori calificati şi asimilati 17,1%. 

 Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă, pe activităţi economice (industrie şi transport), în 

ipoteza scenariului moderat, în crestere în perioada 2009-2020, poate acoperi oferta de formare 

profesionala a şcolii noastre. 

 Din analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă în perspectiva 2020 apreciem că, la nivelul 

Liceului de Marina există preocuparea de asigurare a unei înalte calităţi a formării profesionale; în 

acest sens şcoala se ocupă de dezvoltarea resurselor umane prin perfecţionări continue; şcoala are 

parteneriate cu agenţii economici locali (Şantierul Naval Constanţa, firme din incinta portului 

Constanţa şi ateliere de reparaţii auto)  care, pot fi potenţiali angajatori ai absolvenţilor.  

 Analizând traseul profesional al absolvenţilor şcolii profesionale de 3 ani în calificarile Tubulator 

naval si Lăcătuş construcţii navale, aceştia vor putea să lucreze în Santierul Naval Constanţa, 

Şantierul Naval Daewoo Mangalia sau în orice societate care are ca obiect de activitate reparaţii şi 

construcţii nave, sau pot continua studiile în cadrul Liceului de Marină Constanţa. 

 Absolvenţii liceului fără diplomă de bacalaureat îşi vor putea continua studiile urmând învăţământul 

postliceal calificarea Tehnician operator portuar. Aceştia pot să lucreze în incinta porturilor 

Constanta, Galaţi, Tulcea şi Brăila. Evoluţia traficului de mărfuri prin portul Constanţa în mod 

special şi dezvoltarea continuă a acestuia va duce la o creştere a numărului angajaţilor care să ţină 

legătura cu comandanţii navelor să organizeze încărcarea/descărcarea navelor cu mărfuri, să 

întocmească documentaţia aferentă operării navelor. 
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2.2.8. Analiza SWOT a mediului intern 
CURRICULUM  

Puncte tari Puncte slabe 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii se 
realizează conform unor proceduri. cunoscute şi 
asumate de personalul şcolii.  

 Pregătirea de către profesori, cu responsabilitate, 
a examenelor naționale şi de certificare a 
competenţelor profesionale.  

 Menținerea procentului de promovabilitate la 
bacalaureat de 50 - 60%.  

 Documentele de proiectare şi planificare ale 
cadrelor didactice ţin cont de experienţa şi 
achiziţiile anterioare ale elevilor.  

 În derularea lecţiilor, cadrele didactice pun accent 
pe dezvoltarea laturii aplicative şi practice.   

 Activitatea elevilor este evaluată în mod regulat şi 
detaliat; comentariile îi ajută pe elevi să ştie cât 
de bine învaţă şi cum îşi pot îmbunătăţi 
rezultatele.  

 Programul bibliotecii permite accesul întregului 
personal şi al elevilor în timpul şi în afara orelor 
de curs.  

 Existenţa graficelor de utilizare a 
laboratoarelor/cabinetelor pentru ca fiecare cadru 
didactic să utilizeze materialele 
didactice/calculatoarelor in procesul de predare – 
evaluare a disciplinelor tehnice;  

 Existenţa protocoalelor de practică cu agenţi 
economici  

 Proiectarea CDS/ CDL s-a realizat în concordanţă 
cu contextual socio-economic al zonei şi specificul 
la care şcolarizează unitatea şcolară; 

 Participarea elevilor la stagii de practică internaţională 

prin programul Erasmus+, incluzând toate domeniile 

de formare din oferta şcolii: mecanic, electromecanic, 

electric; 

 Existenţa echipamentelor tehnice noi din laboratoarele 

şcolii; 

 Meserii solicitate pe piaţa muncii sunt în oferta 
educaţională; 

 Participarea şi obţinerea unui număr mare de 
premii la concursuri şi olimpiade şcolare la nivel 
naţional, judeţean, local.  

 Centru ECDL acreditat;  

 Desfăşurarea de activităţi extraşcolare; 

 Organizarea Zilei liceului - 21 mai; 
 

 Unele politici şi proceduri sunt 

respectate, monitorizate, analizate şi 

îmbunătăţite, dar nu toate părţile 

interesate contribuie la acest proces. 

 Un număr redus de cadre didactice 

folosesc mijloacele media la orele de 

curs 

 Insuficienta folosire, la unele 

discipline, a metodelor alternative de 

evaluare: portofoliul şi proiectul;  

 Număr redus de premii la concursuri la 

disciplinele de specialitate  

 Număr redus de activităţi de prevenţie 

a violenţei în mediul şcolar;  

 Unele politici şi proceduri sunt 

respectate, monitorizate, analizate şi 

îmbunătăţite, dar nu toate părţile 

interesate contribuie la acest proces.  
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Oportunităţi 

 

Ameninţări 

 Legea Educaţiei Naţionale şi metodologiile 

aferente  

 Posibilitatea elaborării CDL cu implicarea 

agenţilor economici parteneri;  

 Implicarea agenţilor economici în elaborarea 

subiectelor şi în desfăşurrea examenelor de 

competenţe profesionale nivel 3; 

 Finantarea prin Erasmus+ oferă posibilitatea 

dezvoltării curriculare în accord cu cerinţele 

Uniunii Europene, prin: mobilităţi VET cursanţi şi 

personal, cursuri structurate pentru perfectionarea 

cadrelor didactice, parteneriate strategice;  

 Existenţa sprijinului din partea ISJ Constanţa;  

 Parteneriat social funcţional: sprijin acordat de 

poliţie, jandarmerie, sistemul de sănătate în 

dsfăşurarea activităţilor extraşcolare;  

 Târgul de ofertă educaţională;  

 Interesul elevilor din judeţ şi chiar din ţară pentru 

specializările oferite de liceu. 

 Agenţii economici primesc cu 

dificultate elevii pentru practică;  

 Tot mai multe unităţi şcolare din 

mediul rural s-au autorizat pe 

învăţământ profesional şi tehnic, 

ceea ce duce la scăderea numărului 

de elevi care pleacă spre mediul 

urban.  

 Unele programe şcolare sunt prea 

încărcate Unele conţinuturi din 

curriculum sunt prea complicare 

pentru vârsta elevilor  

 Diminuarea interesului la învăţătură 

a elevilor pentru disciplinele 

necuprinse în programele 

examenelor naţionale 

 Nu există manuale pentru toate 

disciplinele de specialitate 
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RESURSE UMANE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Cadre didactice calificate (100%);  

 Existenţa coeziunii de grup la nivelul 

organizaţiei şcolare;  

 Atitudine pozitivă a cadrelor didactice faţă de 

elevi şi procesul de învăţământ;  

 Există o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor, există comisii metodice şi comisii 

constituite pe diferite problema şi o bună 

colaborare a acestora;  

 O bună cultura organizaţională caracterizată 

prin dezvoltarea şi păstrarea unor valori şi 

tradiţii;  

 Numărul mare de cadre didactice cu grade 

didactice în special gradul I şi gradul II; 1 cadru 

didactic are doctoratul (religie);  

 Sunt profesori metodişti ai ISJ la diferite 

discipline, experti in management educational, 

formatori, autori de materiale didactice 

auxiliare, cărţi şi studii de specialitate; 

 O buna informare legata de oferta de cursuri de 

formare/ perfectionare;  

 Participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri 

de formare, seminarii, simpozioane, sesiuni de 

comunicare ştiinţifică, concursuri din CAEN, 

CAER, CAEJ;  

 Existenţa unui Cod de conduită profesională, 

cunoscut şi asumat de întreg personalul şcolii. 

Întreg personalul cunoaşte şi respectă 

responsabilităţile din fişa postului;  

 Serviciul pe şcoală se desfăţoară cu implicarea 

tuturor cadrelor didactice;  

 Alegere democratică a Cosiliului Şcolar al 

Elevilor;  

 Realizarea integrală a planului de şcolarizare 

propus pentru anul şcolar 2020-2021 

 

 

 

 

 Datorită resurselor financiare reduse ale 

părinţilor există o rată ridicată de transfer a 

unor elevi mai aproape de localităţile de 

domiciliu. 

 Implicarea slaba a Cosiliului Şcolar al 

Elevilor în elaborarea de proiecte educative;  

 Mentinerea numarului de elevi care 

absenteaza ca urmare a unor cauze externe 

(sărăcie, şomaj, distanţe mari faţă de şcoală, 

familii dezorganizate etc);  

 Utilizarea cu precădere de către unele cadre 

didactice a metodelor tradiţionale, 

conservatoare în detrimentul metodelor 

centrate pe elev.  

 Nu toate cadrele didactice aplică la clasă 

cunoştinţele şi competenţele dobândite la 

cursurile de perfecţionare; 

 Nu toţi elevii sunt preocupaţi de păstrarea în 

bune condiţii a bazei materiale a şcolii; 

 Număr mic de elevi implicaţi în concursuri şi 

olimpiade şcolare la disciplinele de 

specialitate; 

 Slaba implicare a părinţilor în proiectarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare. 

Oportunităţi  
 

Ameninţări  
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 Existenţa programelor de formare a cadrelor 

didactice, la nivel local, naţional, european 

(Erasmus+) şi a tematicilor diverse; 

 Formarea corespunzătoare a cadrelor 

didactice în tehnologii IT&C; 

 Aceesul facil la informaţie prin existenţa 

reţelelor de socializare  

 Posibilitatea accesării de fonduri europene 

pentru formare profesională a elevilor şi 

cadrelor didactice  

 Existenta programelor sociale derulate la 

nivel national; 

 Atragerea elevilor prin organizarea Târgului 

de Oferte Educaţionale; 

 Posibilitatea angrenării mai multor elevi şi 

profesori în activităţi de popularizare a 

ofertei şcolare 

 Deteriorarea mediului socio-economic 

familial, diminuarea interesului 

/capacităţii familiei de a susţine 

pregătirea şcolară a copiilor.  

 Tot mai mulţi elevi sunt lăsati fără 

supraveghere din partea părinţilor;  

 Scăderea populaţiei şcolare ca urmare a 

migraţiei elevilor peste graniţă şi a 

sărăciei;  

 Raportul număr elevi/nr. norme 

didactice, relativ scăzut în prezent, poate 

deveni critic din perspectiva declinului 

demografic şi a introducerii finanţării per 

elev . 

 Incetarea decontarii transportului elevilor 

face ca unii dintre acestia sa renunte la 

scoala. 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Obtinerea de venituri proprii considerabile  

 Baza materială este permanent dezvoltată şi 

îmbunătăţită  

 Există o bibliotecă bine dotată cu carte şcolară;  

 Condiţii igienico-sanitare propice desfăşurării 

procesului instructiv educativ  

 Existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare;  

 Există cantină şi cămin pentru elevii din mediul 

rural dotate la standarde inalte;  

 Există teren de sport pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a orelor de educaţie fizică şi a 

concursurilor sportive;  

 S-au realizat reparaţii şi modernizări, pentru 

şcoală, cantina si internat;  

 Facturile la utilităţi şi la furnizorii parteneri sunt 

plătite la zi.  

 Existenţa cabinetelor şi laboratoarelor pe 

domenii. 

 Existenţa atelierelor şcoală;  

 Asigurarea sistemelor tehnice de desfasurare a 

orelor in online ; 

 Sistem de supraveghere integrat ce asigură 

securitatea şi buna desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ; 

 Amplasarea noii locaţii a liceului într-o zona cu 

riscuri minime. 

 

 

 

 

 Resurse financiare inexistente pentru a oferi 

recompense materiale atractive cadrelor 

didactice de valoare;  

 Resurse financiare insuficiente pentru 

îmbunătăţirea ambientului şcolar şi 

reabilitarea clădirilor; 

 Dotarea incompletă a laboratoarelor  

 Calculatoarele din cabinetele de informatică 

sunt uzate şi necesită înlocuiri;  

 Nu exista sala de sport; 

 Absenţa unei săli de festivităţi;  

 Spaţii insuficiente pentru desfăşurarea tuturor 

activităţilor instructiv-educative, inclusiv 

celor extracurriculare. 

Oportunităţi  
 

Ameninţări  

 Susţinerea şcolilor de către autorităţile 

locale prin proiecte de modernizare şi 

reabilitare.  

 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor 

în activităţi productive şi de întreţinere a 

şcolii. 

 Numărul mic al agenţilor economici care 

să fie interesaţi de dotarea materială a 

şcolilor 

 Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente.  

 Fonduri insuficiente pentru dezvoltarea 

infrastructurii instituţionale.  

 Resursele financiare ale comunităţii 

locale alocate sistemului educaţional sunt 

mici; 
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DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Bună colaborare a şcolii cu comunitatea şi 

partenerii educaţionali;  

 Realizarea periodică a activităţilor de evaluare 

(chestionare) a satisfacţiei elevilor şi/sau 

părinţilor acestora, precum şi a altor purtători de 

interese relevanţi; 

 Există proceduri de comunicare internă şi de 

comunicare cu partenerii externi; 

 Organizarea Zilei liceului-21 mai;  

 O bună promovare a liceului (presă, radio local, 

site, ziua şcolii, parteneriate);  

 Site-ul şcolii a fost modernizat; 

 Dezvoltarea permanentă de parteneriate 

internaţionale pentru derularea proiectelor 

Erasmus+ mobilitate VET şi Educaţie şcolară; 

 Dezvoltarea parteneriatului international cu 

liceul din Kavarna, Bulgaria; 

 Obţinerea unor rezultate reale prin participare la 

proiecte internationale: dezvolarea 

competentelor participantilor, realizarea unor 

ghiduri de bună practică; impactul pozitiv 

asupra instituţiei prin creşterea vizibilităţii 

instituţiei; 

 Existenţa unor domenii de formare cu potenţial 

de internationalizare ridicat (marină, 

transporturi); 

 Organizarea unor mese rotunde cu agenţii 

economici care sunt implicaţi în desfăşurarea 

practicii comasate a elevilor pentru 

inventarierea problemelor identificate în 

derularea practicii; 

 Îmbunătăţirea nivelului de dezvoltare 

instituţională şi şcolară prin relocarea unităţii de 

învăţământ. 

 Comunicare deficitară în relaţia familie-

şcoală;  

 Slaba implicare, după caz, a părinţilor, 

angajatorilor şi altor reprezentanţi ai 

comunităţii în activităţile unităţii şcolare  

 Lipsa de competenţe a unor profesori 

privind utilizarea unei limbi de circulaţie 

europeană - premiza indispensabilă 

construirii parteneriatelor internationale 

şi a derulării proiectelor europene;  

 Lipsa unui buget dedicat 

internaţionalizării; 

 

 

Oportunităţi  
 

Ameninţări  
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 Legea Educaţiei Naţionale şi metodologiile 

aferente;  

 Existenţa sprijinului din partea ISJ;  

 Parteneriat social funcţional: sprijin acordat de 

poliţie, jandarmerie, sistem de sănătate;  

 Existenţa unor parteneriate interinstituţionale 

pentru desfăşurarea de activităţi educative;  

 Existenţa unui parteneriat activ cu Santierul 

Naval Constanta interesat de angajarea 

absolventilor; 

 Târgul de ofertă educaţională;  

 Existenţa programelor sociale derulate la nivel 

naţional;  

 Existenţa unei oferte generoase in cadrul 

programului Erasmus+ de formare profesionala 

si personala pentru elevi, profesori si personalul 

nedidactic;  

 Existenţa unor dezvoltări tehnologice sau 

metodice noi ca teme prioritare pentru proiecte 

internaţionale;  

 Dorinţa de implicare a partenerilor externi în 

derularea proiectelor europene. 

 Existenţa ofertelor de informare şi cursuri de 

formare pentru perfecţionarea şi pentru 

accesarea fondurilor europene; 

 Parteneriate locale cu universităti, agenţi 

economici 

 Organizarea unor mese rotunde cu agenţii 

economici care sunt implicaţi în desfăşurarea 

practicii comasate a elevilor pentru 

inventarierea problemelor identificate în 

derularea practicii. 

 Schimbări rapide pe piaţa muncii;  

 Scăderea atractivităţii unor domenii 

(mecanica);  

 Bugetul scăzut alocat proiectelor 

internaţionale, ceea ce implică 

concurenţa în obţinerea unui grant; 

 

 

2.2.9. Nevoi identificate 
 

 Promovarea unor programe specifice în scopul diminuării absenteismului  şi a abandonului 

şcolar şi creşterea siguranţei elevilor. 

 Promovarea de măsuri privind creşterea interesului elevilor pentru şcoală şi pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de bacalaureat şi la competiţii şcolare 

 Creşterea numărului de elevi. 

 Asigurarea unei educaţii prin proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în 

special cu implicarea consiliului şcolar al elevilor. 

 Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale. 

 Optimizarea relaţiilor de comunicare cu părinţii. 

 Parteneriate active cu agenţii economici. 

 Îmbunătăţirea performanţelor elevilor prin motivarea acestora şi utilizarea cu precădere a 

metodelor de predare învăţare evaluare centrate pe elev. 

 Continuarea procesului de internaţionalizare 
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2.2.10. Principalele  aspecte care necesită dezvoltare 
 

Priorităţile identificate la nivelul unităţii noastre de învăţământ au ca obiectiv principal creşterea 

calităţii şi eficienţei sistemului educaţional şi adaptarea acestuia la schimbările rapide ale 

societăţii româneşti. 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea parteneriatului dintre Liceul de Marină Constanţa şi  şi agenţii 

economici pentru îmbunătăţirea formării profesionale. 

PRIORITATEA 2: Asigurarea calităţii în activitatea şcolii. 

PRIORITATEA 3: Asigurarea autonomiei Liceului de Marină Constanţa, în cadrul procesului 

descentralizării. 

PRIORITATEA 4: Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală 

pentru asigurarea calităţii învăţământului   profesional şi tehnic;  

PRIORITATEA 5: Diversificarea şi adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la 

cerinţele socio-economice regionale. 

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii în 

IPT  în concordanţă cu standardele europene. 

PRIORITATEA 7 : Derularea unor proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, 

conform standardelor europene. 

 

 

 

 

 

2.2.11. Obiective generale 

 

1.Creşterii calităţii actului educaţional prin implementarea strategiei instituţionale  

2.Promovarea unităţii de învăţământ în comunitate şi dezvoltarea de proiecte şi parteneriate 

interinstituţionale. 

3.Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile anticipate ale pieţei muncii corelată 

cu validarea periodică a datelor din studiile previzionale pe baza  datelor curente din surse oficiale 

şi administrative. 

4. Prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă în şcoală, asigurarea siguranţei elevilor şi 

personalului. 

5.Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, formarea competenţelor cheie. 

6.Iniţierea unor proiecte educaţionale  pentru dezvoltarea la nivel european a competenţelor 

profesionale ale elevilor. 
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2.2.12. Obiective specifice  

 Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenţii 

economici; 

 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare 

a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi 

economici; 

 Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea sistemului 

de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională; 

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

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi; 

 Promovarea unei imagini pozitive în comunitate; 

 Modernizarea bazei materiale prin identificarea de surse extrabugetare; 

 Asigurarea unui management de calitate;  

 Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte, programe 

specifice, proiecte europene
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2.2.13. Opţiuni strategice 

Ţinte strategice  Domeniul funcţional Opţiuni strategice 

1. Dezvoltarea parteneriatului dintre 

Liceul de Marină Constanţa şi 

agenţii economici pentru 

îmbunătăţirea formării profesionale. 

 

Dezvoltare curriculară 1.1. Fundamentarea ofertei curriculare pe nevoile educaţionale ale elevilor, 

corelarea cu strategiile locale de dezvoltare (PLAI şi PRAI) şi cu cerintele de 

formare ale pieţii muncii. 

1.2. Consolidarea dimensiunii internaţionale a curriculei 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

1.3. Îmbunătăţirea formării de specialitate  

 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

1.4. Dezvoltarea relaţiilor cu agenţi economici care să fie interesaţi de dotarea 

materială a şcolii 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

1.5. Extinderea mobilităţilor internaţionale a elevilor prin programul Erasmus+ in 

vederea imbunatatirii formarii de specialitate a acestora 

2. Asigurarea calităţii în activitatea 

şcolii 

Dezvoltare curriculară 2.1. Asigurarea unor servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii, prin 

adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin derulare de 

programe specifice 

 Dezvoltarea resurselor 

umane 

2.2. Asigurarea succesului şcolar al elevilor, prin activităţi de pregătire specifice 

pentru examenul de bacalaureat şi pentru examenele de certificare a calificării 

profesionale  

2.3. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea 

fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar la nivelul 

învăţământului preuniversitar 

2.4. Valorificarea eficientă a activităţilor de consiliere psihopedagogică şi pentru 

carieră 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

2.5. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice 

2.6. Asigurarea accesului la programele de formare continuă a adulţilor pentru 

absolvenţii şcolii. 



                LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                      Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                                    Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

 

PAS 2021-2026 

54 
 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

2.7. Organizarea în comun cu parteneri europeni a activităţilor extra-curriculare în 

vederea atingerii competenţelor transferabile şi promovarea valorilor educaţiei 

europene 

3.Asigurarea autonomiei în cadrul 

procesului descentralizării 

Dezvoltare curriculară 3.1. Fundamentarea ofertei curriculare pe nevoile educaţionale ale elevilor şi pe 

interesele comunităţii. 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

3.2. Recompensarea performanţei la nivel de şcoală 

3.3. Monitorizarea activitatii de consiliere şi orientare 

 Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

3.4. Gestionarea resurselor materiale, financiare la nivel institutional 

3.5. Dezvoltarea sistemului de control managerial intern la nivelul unităţii şcolare 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

3.6. Creşterea capacităţii instituţionale de asumare a responsabilităţilor ce decurg 

din procesul descentralizării, la nivelul colegiului 

4.Perfecţionarea sistemului de 

formare continuă a resurselor 

umane din şcoală pentru asigurarea 

calităţii învăţământului   profesional 

şi tehnic;  

 

Dezvoltare curriculară 4.1. Formarea cadrelor didactice pentru revalorificarea metodelor clasic-tradiţionale, 

aplicarea metodelor active, de grup şi instrumentarea tehnicilor noi de învăţare şi 

evaluare. 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

4.2. Realizarea unui program de formare continua personalizat al întregului personal 

al şcolii, în conformitate cu prevederile legale 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

4.3. Constituirea bugetului pentru formarea continuă şi alocarea acestuia în funcţie 

de necesităţile de formare ale personalului şcolii 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

4.4. Realizarea de activităţi de diseminare a exemplelor de bună practică 

profesională şi managerială 

4.5.Iniţierea unor mobilităţi internaţionale de formare profesională  

5.Diversificarea şi adaptarea ofertei 

educaţionale prin calificări şi 

curriculum la cerinţele socio-

economice regionale 

Dezvoltare curriculară 5.1. Adaptarea ofertei de formare iniţială la nevoile pieţei muncii şi creşterea 

competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii 

 Dezvoltarea resurselor 

umane 

5.2. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea accederii la niveluri 

superioare de educaţie, în concordanţă cu nivelul pregătirii de bază 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltare 

5.3. Realizarea unor proiecte prin care să se atragă finanţări de la instituţiile şi 

organismele abilitate şi participarea la diverse proiecte pentru finanţarea 



                LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                      Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                                    Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

 

PAS 2021-2026 

55 
 

 învăţământului, iniţiate de diverse instituţii şi fundaţii 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

5.4. Promovarea ofertei educaţionale 

5.5. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi 

flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi a 

beneficiarilor procesului educational. 

6. Dezvoltarea infrastructurii şi 

dotarea cu echipamente specifice 

pregătirii în IPT în concordanţă cu 

standardele europene 

Dezvoltare curriculară 6.1. Achiziţionarea şi utilizarea unor materiale didactice, mijloace de învăţământ, 

pentru creşterea atractivităţi activităţii didactice 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

6.2. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru folosirea la clasă a noilor 

echipamente 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

6.3. Asigurarea condiţiilor de funcţionare prin respectarea normelor de igienă 

şcolară, de PM, de protecţie civilă şi PSI 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

6.4. Atragerea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a 

şcolii 

7. Derularea unor proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi 

internaţionale, conform standardelor 

europene 

Dezvoltare curriculară 7.1. Organizarea în comun cu parteneri europeni a activităţilor extra-curriculare în 

vederea atingerii competenţelor transferabile şi promovarea valorilor educaţiei 

europene 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

7.2. Extinderea mobilităţilor internaţionale a elevilor si personalului şcolii prin 

programul Erasmus+ în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formarii de 

specialitate  

7.3. Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, 

integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi 

conduite de risc, susţinerea  elevilor în dezvoltarea personală 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

7.4. Atragerea de surse financiare extrabugetare 

pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii, din parteneriate locale (agenti 

economici, consiliul local) si din proiecte de finanţare extrnă) 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

7.5. Promovarea culturii organizaţionale 

7.6. Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali şi cu autorităţile 

locale 

7.7. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate. 

7.8. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie prin proiecte 

europene şi programe comunitare 
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PARTEA A III-A - PLANUL OPERAŢIONAL 2021-2022 
 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea parteneriatului dintre Liceul de Marină Constanţa şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării 

profesionale 

Obiectiv: Implicarea activă a agenţilor economici parteneri în formarea profesională prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a 

elevilor şi prin urmărirea integrării absolvenţilor. 

1.1.  Fundamentarea ofertei curriculare pe nevoile educaţionale ale elevilor, corelarea cu strategiile locale de dezvoltare (PLAI şi PRAI) 

şi cu cerintele de formare ale pieţii muncii. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Identificarea de parteneri sociali pentru 

desfăşurarea activităţii de practică 

comasată 

Director 

Şef arie 

curriculară 

tehnologii 

Septembrie 

2021 

Elevi, agenţi 

economici, maistri 

instructori 

Convenţii de 

practică 

Încheierea convenţiilor de 

practică cu cel puţin 5 parteneri 

economici 

Adaptarea ofertei educaţionale la piaţa 

muncii prin consultarea PLAI şi PRAI 

Director 

CA 

Conform 

calendarului 

Documente de 

analiză, diagnoză 

şi prognoză 

Oferta educaţională 

a colegiului 

Oferta educaţională adapatată la 

cerinţele comunităţii şi ale 

formării profesioanle cu scopul 

inserţiei absolvenţilor pe piaţa 

muncii. 

Antrenarea agenţilor economici în 

realizarea / actualizarea CDL 

Comisia pentru 

curriculum; şef 

arie curriculară 

Tehnologii 

Septembrie 

2021 

Documente de 

proiectare a CDL 

Elaborare CDL CDL realizat în acord cu agenţii 

economici parteneri 

Avizarea programelor de CDL pentru 

anul şcolar 2020 – 2021 

Comisia pentru 

curriculum; şef 

arie curriculară 

Tehnologii 

Octombrie 

2021 

Programe CDL CDL avizat Stabilirea ofertei privind 

curriculumul în dezvoltare locală 

(CDL) conform nevoilor şi 

intereselor elevilor /specificului 

comunităţii locale 
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1.2.Consolidarea dimensiunii internaţionale a curriculei 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen 

de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 

Imbunătăţirea şi actualizarea 

curriculumului in acord cu cerinţele 

pieţei muncii 

Şef catedră 

tehnică 

An şcolar 

2021-2022 

Prof.ingineri, 

elevi, 

documente 

şcolare, fişe de 

lucru 

Utilizarea conţinuturilor 

dezvoltate în proiectele 

Erasmus+, mobilitate VET 

în activitatea de laborator 

şi instruire practică 

În proporţie de 20% 

 
1.3. Îmbunătăţirea formării de specialitate 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 

Organizarea  vizitelor de studiu la 

partenerii economici 

Şef arie 

curriculară 

tehnologii 

Coform 

planificării 

Prof.ingineri, 

maiştri 

instructori, elevi 

Lecţii-vizită de 

documentare la agenţi 

economici de profil 

conform calificării 

Cel puţin 2 lecţii vizită 

pentru fiecare specializare 

Organizarea stagiilor de instruire 

practică la Universitatea Maritimă din 

Constanta 

Director, Şef 

catedră tehnică 

An şcolar 

2021-2022 

Prof.ingineri, 

maiştri 

instructori, elevi 

Stagii de practică în 

laboratoarele UMC 

Stagii de practică de câte 1 

saptamână pe an scolar, pt. 

toti elevii, nivel 4 

 

1.4.Dezvoltarea relaţiilor cu agenţi economici care să fie interesaţi de dotarea materială a şcolii 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Organizarea unor mese rotunde cu 

agenţii economici care sunt implicaţi 

în desfăşurarea practicii comasate a 

elevilor pentru inventarierea 

problemelor identificate în derularea 

practicii  

Director Mai 2022 CA, agenţi 

economici 

parteneri 

Protocoale de colaborare, 

contracte de 

sponsorizări/donaţii 

Modernizarea în prporţie de 

20% a bazei materiale pe 

domeniul Mecanică 

 

Modernizarea atelierelor şcoală Director, şef arie 

curriculară 

2021-2022 Material didactic 

specific, 

Rapoarte, liste de inventar Modernizarea în prporţie de 

10% a bazei materiale la 
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Tehnologii sponsorizări ateliere 

 

1.5. Dezvoltarea parteneriatelor internationale in vederea imbunatatirii formarii de specialitate a elevilor prin proiecte Erasmus+ 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 

Incheierea de acorduri de formare cu 

parteneri externi 

Responsabil de 

poiect 

Februarie 

2022 

Cadre didactice 

Parteneri externi 

Acorduri de 

formare 

Respectarea 

standardelor 

profesionale 

 
 

PRIORITATEA 2: ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACTIVITATEA ŞCOLII 

Obiectiv:   Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

2.1. Internaţionalizarea curriculei; 
Îmbunătăţirea şi actualizarea 

curriculumului in acord cu cerinţele 

pieţei muncii 

Şef catedră 

tehnică 

An şcolar 

2021-2022 

Profesori, ingineri, 

documente 

curriculare 

Utilizarea conţinuturilor 

dezvoltate în proiectele 

de mobilitate în 

activitatea de laborator şi 

instruire practică 

În proporţie de 20% 

Îmbunătăţirea metodelor de predare si 

invatare prin utilizarea tehnologiei 

IT&C pentru a deveni mai atractive 

Şefi de catedre, 

Director 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactie, 

metode si 

instrumente de 

predare-invatare noi 

Utilizarea metodelor 

IT&C dezvoltate la 

cursurile de predare in 

online organizate de 

„Digital Nation” si EDP 

in activitatea curenta, fie 

online, fie on site 

În proporţie de 20% 

 

Îmbunătăţirea metodelor de predare 

pentru a deveni mai atractive; 

utilizarea metodelor inovative şi 

creative în activitatea didactică şi cea 

managerială 

Şefi de catedre, 

Director  

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactie, 

material didactic, 

documente de 

proiectare 

Utilizarea metodelor 

TIC, a tehnicilor de 

comunicare învăţate în 

cadrul proiectului 

Erasmus+ 2021-1-RO01-

KA101-SCH- 000012395 

pentru motivarea elevilor 

În proporţie de 20% 

 

 

 

 

Respectarea prevederilor legislatiei Director An şcolar Cadre didactice Proceduri CEAC Existenţa şi aplicarea 
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specifice asigurării calităţii în 

învăţamânt privind aplicarea 

curriculumului 

CEAC 2021-2022 tuturor procedurilor privind 

asigurarea calităţii în 

procesul de predare-

învăţare-evaluare.  

Existenţa progresului şcolar 

Promovarea şi consilierea la nivelul 

tuturor disciplinelor de studiu: 

documente curriculare oficiale, oferta 

de manuale alternative, auxiliare 

curriculare, soft-uri educaţioanle etc 

Director 

CEAC 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice Rapoarte, procese 

verbale 

Asigurarea necesarului de 

manuale pentru toţi elevii 

 

 

 

2.2. Asigurarea unor servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin 

derulare de programe specifice 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 
Monitorizarea performanţelor cadrelor 

didactice în domeniul activităţii didactice, 

ştiinţifice şi de formare si evidenţierea 

progresului 

Director 

Sefi catedre 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactie, 

elevi, fişe de 

progres 

 

Fişe de monitorizare  

 

Utilizarea unor instrumente 

de monitorizare adecvate 

atribuţiilor specifice 

managerilor de şcoli şi  

Monitorizarea planificării, organizării şi 

derulării procesului didactic cu 

respectarea Curriculum-ului Naţional 

Director 

Sefi catedre 

An şcolar 

2021-2022 

Profesori, elvi, 

documente 

şcolare 

Procese verbale ale 

inspecţiilor, rapoarte 

scrise  

 

Adecvarea proiectării 

curriculumului la programele 

şcolare în vigoare.  

Evaluarea iniţială şi de progres pentru 

elevi 

Director 

Sefi catedre 

septembrie 

2021 

Elevi, teste Testele initiale  

 

Evaluarea tuturor elevilor 

Proiectarea şi implementarea programelor 

de educaţie remedială şi de pregătire 

suplimentară a celor capabili de 

performanţă 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice / 

colectivelor de 

catedră 

săptămânal, 

conform 

calendarului 

Participarea la 

activităţilor de 

educaţie 

remedială a 

tuturor elevilor 

cu dificultăţi de 

învăţare  

Oferta de educaţie 

remedială 

Planuri remediale/de 

pregătire pentru fiecare 

disciplină 
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Asigurarea calităţii educaţiei, a modului în 

care atribuţiile sunt îndeplinite la nivelul 

colectivelor metodice şi ale fiecărui cadru 

didactic în parte: 

- organizarea evaluărilor iniţiale ca reper 

pentru adaptarea procesului de învăţare la 

particularităţile elevilor 

- centrarea demersului didactic pe elev şi 

utilizarea unor metode de evaluare ce 

vizează formarea de competenţe cheie, 

adaptate la nivel european 

- verificarea periodică a formării 

competenţelor cheie la elevi, prin 

aplicarea Standardelor Naţionale de 

Evaluare. 

-analiza obiectivă a nivelului de pregătire 

a elevilor, cu măsuri concrete de 

ameliorare 

-controlul notării ritmice 

-desfăşurarea evaluărilor sumative 

semestriale (teze) 

Director, 

responsabil 

CEAC, şefi 

catedre 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactie, 

elevi, documente 

şcolare 

Rapoarte, statistici Creşterea procentului de 

promovabilitate cu 20% 

Scăderea nr. de corigenţi cu 

20% 

Creşterea procentului de 

promovabilitate la 

bacalaureat cu cel puţin 5% 

Organizarea concursurilor şi olimpiadelor 

şcolare la nivel de şcoală 

Şefi catedre Conform 

calendarului 

MEN si ISJ 

Cadre didactie, 

elevi, diplome 

Rapoarte, statistici Cel putin 80% din cadrele 

didactice să participe la 

organizarea şi desfăşurarea 

acestora 

Aplicarea strategiilor moderne de predare-

învăţare-evaluare; accentuarea 

dimensiunii formative a 

învăţării/evaluării, vizând competenţele 

cheie, adoptate la nivel european 

Director, şefi 

catedre 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, material 

didactic utilizat 

Procese verbale ale 

inspecţiilor la clasa 

rapoarte scrise  

 

Derularea unui proces 

educaţional centrat pe 

competenţe  

 

Utilizarea la clasa a metodelor de predare-

invatare-evaluare, inovative si creative, 

dezvoltate in proiectul Erasmus+ 2018-1-

RO01-KA101-048486 

Şefi de catedre An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactie, 

material didactic, 

documente de 

proiectare, 

brosura elaborata 

Creşterea motivatiei in 

invatare; cresterea 

performanţelor şcolare 

Promovabilitate anuala de 

95% 
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in cadrul 

proiectului 

Erasmus 

Popularizarea performanţelor şcolare, 

premierea elevilor cu rezultate bune la 

etapele judeţeană, naţională. 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Venituri proprii Rezultatele obţinute la 

olimpiade/ concursuri 

 

Creşterea cu 5 % a numărului 

de premii la concursurile / 

olimpiadele şcolare faţă de 

anul şcolar precedent 

Participarea elevilor la concursurile 

şcolare, competiţii şi concursuri 

sportive, olimpiade 

 

CPPE  Cadrele 

didactice, 

elevii,materiale 

didactice, fonduri 

speciale în 

vederea 

recompensării 

 

Rapoarte - obţinerea a cel puţin 5 

premii şi menţiuni la fazele 

judeţene ale olimpiadelor 

- obţinerea unui premiu I la 

faza naţională la Olimpiada 

Tehnologii 

- cel puţin 100 de participări 

la toate concursurile, 

competiţiile şi olimpiadele 

şcolare 

 

2.3.Asigurarea succesului şcolar al elevilor, prin activităţi de pregătire specifice pentru examenul de bacalaureat şi pentru examenele de 

certificare a calificării profesionale  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Organizarea examenelor naţionale în 

condiţii de corectitudine şi transparenţă 

 

Director Conform 

graficului 

Buget  Statistici Creşterea cu cel puţin 5% a 

procentului de promovabilitate 

la examenul de bacalaureat 

Elaborarea unor planuri educaţionale 

individuale pentru învăţare şi evaluare 

diferenţiată, pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare/ pentru examenele naţionale 

Director, şefi 

catedre 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi 

Planuri de 

intervenţie 

personalizată  

 

Creşterea cu cel puţin 5% a 

procentului de promovabilitate 

la examenul de bacalaureat 

Activităţi de pregătire specifice şi prin 

organizarea simulărilor pentru examenul 

de bacalaureat 2022 (pretestări conform 

structurii de subiecte oferite de C.N.E.E.). 

Director 2021-2022 

conform 

graficului 

Elevi cls. a XII-

a, venituri 

proprii 

Grafic activităţi Creşterea cu 10 % a numărului 

de note mai mari decât 5.00 la 

simularea naţională faţă de anul 

şcolar 2020-2021. Creşterea 

promovabilităţii la examenul de 
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Bacalaureat cu 10 % faţă de anul 

şcolar 2020-2021 

Analiza şi prelucrarea rezultatelor 

obţinute la evaluările/examenele naţionale 

Director 

Sefi catedre 

octombrie 

2021  

Cadre didactice, 

elvi, părinţi 

rapoarte Formularea concluziilor 

desprinse din analiza 

rezultatelor: competenţe 

neachiziţionate de un număr 

mare de elevi, tipuri de itemi ce 

ridică probleme elevilor clasa a 

XII-a  

 

2.4. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul 

şcolar la nivelul învăţământului preuniversitar 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Reactualizarea protocoalelor de 

colaborare cu instuţiile specializate care 

au ca obiect de activitate asigurarea 

siguranţei în spaţiile şcolare (Secţia nr. 5 

poliţie, VIP-ESCORT) 

Director 

CPPE 

octombrie 

2021 

Cadre didactice, 

elevi, instituţii 

partenere 

Grafic activităţi Reducerea absenteismului cu 

5%. 

Existenţa unui climat de 

securitate şi siguranţă în 

perimetrul şcolar. 

Asigurarea unui climat de siguranţă şi 

securitate în spaţiile şcolare prin: 

serviciul pe şcoală, asigurarea 

permanenta a pazei cu personalul scolii, 

monotorizare cu camere video. 

Director 

CA 

An şcolar 

2021-2022 

Aadministrator, 

personalul şcolii 

Grafic serviciu pe 

şcoală/pază 

Reducerea absenteismului cu 

5%. 

Existenţa unui climat de 

securitate şi siguranţă în 

perimetrul şcolar. 

Actualizarea ROI şi monitorizarea 

respectării ROI 

Director 

CA 

Diriginti 

octombrie 

2021 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi 

ROI Respectarea ROI 

Realizarea unor proiecte educaţionale cu 

scopul prevenirii şi combaterii violenţei. 

Director 

Membrii comisie 

violenta 

CPPE 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, instituţii 

partenere 

Proiecte Realizarea de proiecte 

educaţionale pe teme de violenţă 

Optimizarea comunicării cu familiile 

elevilor şi cu ONG-urile în vederea 

prevenirii fenomenului de violenţă si 

Director 

Membrii comisie 

violenta 

An şcolar 

2021-2022 

Diriginţi, părinţi, 

parteneri 

educaţionali 

Rapoarte, procese 

verbale 

Reducerea absenteismului cu 

5%. 

Imbunatăţirea gradului de 
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pentru a identifica soluţii de ameliorare 

a problemelor legate de absenteism. 

CPPE implicare voluntară a părinţilor 

şi elevilor în combaterea 

violenţei şi reducerea 

absenteismului 

Implicarea consiliului elevilor şi a 

părinţilor în realizarea unor proiecte 

educaţionale privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în unitatea şcolară 

Director 

Membrii comisie 

violenta 

CPPE 

An şcolar 

2021-2022 

Consiliul elevilor, 

consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Rapoarte, procese 

verbale 

Imbunatăţirea gradului de 

implicare voluntară a părinţilor 

şi elevilor în combaterea 

violenţei şi reducerea 

absenteismului 

Colaborarea cu reprezentanţii 

autorităţilor publice cu atribuţii în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

fenomenului de violenţă. 

Director 

Membrii comisie 

violenta 

CPPE 

An şcolar 

2021-2022 

CA, autorităţile 

locale 

Plan de măsuri Intocmirea unui plan de măsuri 

privind prevenirea şi combaterea 

violenţei 

Participarea la cursuri de formare cu 

tema violenţa şcolară 

Responsabil 

perfectionare 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

furnizori de 

formare continuă 

Adeverinţe de 

participare 

Cel putin 3 cadre didactice  

participante  la cursuri 

 

2.5. Valorificarea eficientă a activităţilor de consiliere psihopedagogică şi pentru carieră 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 
Valorificarea eficientă a activităţilor de consiliere 

psihopedagogică şi pentru carieră prin: 

-Întâlniri ale elevilor cu reprezentanţi ai agenţilor 

economici locali şi ai instituţiilor de învăţământ 

universitar ; 

-Dezbateri cu elevii pe baza unor informaţii  preluate 

din surse media; 

-Întâlniri ale elevilor cu  absolvenţi ai şcolii  realizaţi în 

plan personal şi profesional; 

-Organizarea de vizite de documentare la agenţi 

economici, în instituţii de învăţământ universitar, la 

târguri şi expoziţii, la burse ale locurilor de muncă 

locale, zonale sau/şi naţionale etc.; 

Psihologul 

şcolar 

Consilierul 

pentru 

proiecte, 

programe 

educative; 

Diriginţi 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

 

Cadre 

didactice, 

elevi, 

partenri, 

proiecte, 

chestionare 

Procese-verbale ale 

şedinţelor C.A., comisiei 

metodice ale diriginţilor, 

şedinţelor cu părinţii 

Fişele elevilor care 

beneficiază de consiliere  

Proiecte educaţionale 

Orientare şcolară şi 

profesională conform 

aptitudinilor şi 

specializărilor 
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2.6. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 
Achiziţia mijloacelor de învăţământ moderne 

(table inteligente) 

Director, CA 

 

An scolar 

2021-2021 

Responsabil 

achizitii 

Plan de achizitii Achizitia a minim 4 table 

inteligente 

Achizitia de laptop-uri pentru echiparea 

fiecarei clase pentru desfasurarea lectiilor in 

online  

Director, CA 

 

An scolar 

2021-2022 

Responsabil 

achizitii 

Plan de achizitii Achizitia a min 15 

laptop-uri 

Echiparea tuturor salilor de clasa cu internet de 

mare viteza pentru lectiile in online 

Director, CA 

 

An scolar 

2021-2022 

Responsabil 

achizitii 

Plan de achizitii Functionarea simultana, 

fara intreruperi a tuturor 

terminalelor din reteaua 

de internet (laptopuri si 

calculatoare) 
Reconfigurarea platformei Microsoft Teams, 

logarea elevilor, profesorilor si personalului 

auxiliar cu adrese institutionale 

Director, 

informatician 

An scolar 

2021-2022 

Elevi, cadre 

didactice, 

Informatician 

Platforma functionala Utilizarea tuturor 

functiilor/comenzilor si 

aplicatiilor platformei 
Monitorizarea utilizării platformei e-learning 

Microsoft Teams 

Director, 

informatician 

An şcolar 

2021-2022 

Elevi, cadre 

didactice, 

platforma 

Microsoft 

Teams, 

formulare, 

softuri, etc 

Rapoartele de utilizare/ 

accesare a platformei 

Microsoft Teams 

Conexiune la internet 

fara intreruperi,  

participare la lectii online 

conform programului.  
 

Valorificarea raţională şi eficientă a resurselor 

materiale ale şcolii : cabinete de specialitate şi 

pe discipline; laboratoare de 

informatică;biblioteca şcolară; mijloace 

moderne de învăţământ, echipamente 

electronice profesionale din dotarea cabinetelor 

şi a şcolii  

Şefi catedre 

Director 

 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre 

didactice, 

maiştrii 

instructori, 

administrator 

Fişe de evidenţă a 

realizării şi utilizării 

materialelor şi mijloacelor 

didactice 

Fişe de auto-evaluare 

anuală a activităţii 

Material didactic realizat 

Creşterea calităţii 

procesului instructiv 

educativ, creşterea 

procentului de 

promovabilitate anual peste 

98%. Utilizarea tuturor 

echipamentelor. 
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Valorificarea experienţelor individuale ale 

cadrelor didactice în activitatea de elaborare 

unitară a materialelor didactice şi auxiliare – 

fişe de studiu şi de lucru, fişe de activitate 

practică, experimentală, de laborator, fişelor 

tehnologice, fişe de evaluare a testelor, fişe de 

înregistrare şi monitorizare a progreselor 

elevilor etc. 

Şefi catedre 

Director 

 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre 

didactice, 

elevii, 

material 

didactic 

Portofolii cadre didactice, 

portofolii elevi 

Îndeplinirea obiectivelor 

procesului educaţional în 

corelare cu prevederile 

curriculumului naţional şi 

ale curriculumului specific 

instituţiei de învăţământ, în 

proporţie de cel puţin 85 % 

pentru cel puţin 75% din 

numărul elevilor.  

Implicarea directă a elevilor în realizarea de 

material didactic de lucru  - fişe individuale, 

planşe şi miniplanşe, referate. 

Şefi catedre 

Director 

 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre 

didactice, 

elevii, 

material 

didactic 

Portofolii elevi Adecvarea activităţii la 

anevoile reale ale 

participanţilor  

 

Integrarea mijloacelor moderne de învăţare – 

tehnica de calcul, echipamentele audio-video 

ş.a. – în derularea activităţilor didactice. 

Şefi catedre 

Director 

 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre 

didactice, 

elevii, 

material 

didactic 

Portofolii cadre didactice, 

fişe asistenţe la ore, 

rapoarte 

Îndeplinirea obiectivelor 

procesului educaţional în 

corelare cu prevederile 

curriculumului naţional şi 

ale curriculumului specific 

instituţiei de învăţământ, în 

proporţie de cel puţin 85 % 

pentru cel puţin 75% din 

numărul elevilor.  

Realizarea lecţiilor folosind mijloacele 

media şi îndrumarea elevilor pentru 

folosirea mijloacelor audio-video  în pregătirea 

portofoliilor 

Şefi catedre 

Director 

 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre 

didactice, 

elevii, 

material 

didactic 

Portofolii cadre didactice, 

portofolii elevi 

25 % din lecţii 

vor desfăşura 

folosind mijloacele audio-

video 

 

2.7. Asigurarea accesului la programele de formare continuă a adulţilor pentru absolvenţii şcolii. 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Asigurarea accesului absolventilor scolii 

la programele de formare continuă 

Directorul 

Formator ECDL 

La termenele 

stabilite 

Venituri proprii Evidenţa 

participanţilor la 

Creşterea cu 10% a numărului 

de absolvenţi ai cursului ECDL 
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pentru 

finalizarea 

programelor 

programele de 

formare continuă a 

adulţilor 

 
2.8. Organizarea în comun cu parteneri europeni a activităţilor extra-curriculare în vederea atingerii competenţelor transferabile şi promovarea 

valorilor educaţiei europene 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Diversificarea tematicii şi 

proiectarea activităţilor educative 

formale şi nonformale, în 

concordanţă cu interesele şi 

aptitudinile elevilor 

CPPE octombrie 

2021 

cadre didactie, elevi programul 

activităţilor 

educative 

Activităţi proiectate  în 

concordanţă cu interesele şi 

aptitudinile elevilor 

Promovarea si dezvoltarea 

dimensiunii europene în educaţie 

prin proiecte europene şi programe 

comunitare 

CPPE, 

responsabil 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

parteneri, fonduri 

europene 

Rapoarte 

Fişe de evaluare 

 

Creşterea numărului de 

proiecte şi programe 

comunitare cu 5% 

Diseminarea informaţiilor şi 

valorizarea experienţelor de bună 

practică dobândite în urma 

implementării proiectelor europene 

Responsabil 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Elevi, părinţi, 

participanţi la 

priecte europene 

derulate 

Rapoarte, 

prezentări ppt 

Nr. activităţi de diseminare 

a exemplelor de bune 

practici 

Realizarea de legături cu alte 

unităţi şcolare din ţară sau din 

străinătate, 

Încheierea protocoalelor de 

colaborare 

Director,  

responsabil 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, programele de 

activităţi 

comune,internet 

Protocoale de 

colaborare 

Creşterea numărului de 

proiecte şi programe 

comunitare cu 5% 

Folosirea bazei materiale a şcolii 

pentru derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor 

Director, CPPE Conform 

graficelor 

mijloacele media, 

elevi, cadre didactice 

Program de 

activităţi 

10% din activităţi 

se vor desfăşura folosind 

bazei materiale a şcolii 
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PRIORITATEA 3:  Asigurarea autonomiei Liceului de Marină Constaţa în cadrul procesului descentralizării; 

Obiectiv: Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie la nivelul unităţii şcolare. 

3.1. Fundamentarea ofertei curriculare pe nevoile educaţionale ale elevilor şi pe interesele comunităţii 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Corelarea curriculumului local cu 

strategiile locale de dezvoltare şi cu 

cerinţele socio-economice 

Director, CP, 

CA 

Sem. I Cadre didactice Plan operaţional Corelarea cu direcţiile de 

acţiune şi obiectivele ISJ, PLAI, 

PRAI 

Stabilirea obiectivelor unităţii şcolare Director 

CA 

Octombrie  

2021 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi 

Plan operaţional Planuri strategice 

Elaborarea  planului de şcolarizare  Director 

CA 

Noiembrie 

2021 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi 

Plan şcolarizare Oferta educaţională 

Număr clase 

Priectarea activităţilor educative formale 

şi nonformale, în concordanţă cu 

interesele şi aptitudinile elevilor 

CPPE 

 

Octombrie 

2021 

Responsabili 

activităţi 

Program activităţi 

educative 

Nr. activităţi proiectate 

Proiectarea unor proceduri privind 

evaluarea elevilor, privind întocmirea unor 

planuri remediale precum şi pregătirea 

pentru concursuri şi olimpiade 

Director, CEAC Noiembrie 

2021 

Şefi catedre Proceduri Proceduri, rapoarte scrise, 

procese verbale. 

Asigurarea aplicării planurilor de 

învăţământ, a programelor şcolare în 

vigoare 

Director 

Şefii de catedre 

Permanent Cadre didactice Portofolii, fişe 

asistenţe la ore 

Documente şcolare corect 

întocmite 

Organizarea de activităţi pentru 

promovarea ofertei educaţionale 

Director 

Consilier 

imagine 

Conform 

graficului 

Cadre didactice, 

elevi, material 

publicitare 

Grafic activităţi Creşterea cu cel putin 5% a nr. 

de parteneriate 

 

3.2. Recompensarea performanţei la nivel de şcoală 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Motivarea financiară a elevilor şi 

personalului didactic care obţine 

rezultate deosebite la concursuri şi 

Director, CA Sem. I Cadrele didactice; 

personalul 

administrativ 

Rapoarte Premierea a cel puţin 10 elevi şi 

10 membrii ai personalului 

şcolii; atragerea a cel puţin 
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olimpiade auxiliar;fonduri 

extrabugetare 

1000 de lei ca fond de premiere 

Prelucrarea metodologiei de acordare a 

gradaţiilor de merit şi susţinerea 

personalului şcolii pentru obţinerea lor 

Director, CA Conform 

calendarelor 

emise de 

M.E.N. 

Cadrele didactice 

interesate 

 

Metodologia de 

acordare a 

gradaţiilor de merit, 

cereri şi actele 

doveditoare 

Obţinerea anual a 3 gradaţii de 

merit de către angajaţii şcolii 

Derularea proiectelor educaţionale 

pentru obţinerea gradaţiilor de merit din 

2022 

Director Conform 

calendarelor 

emise de 

M.E.N. 

Personalul şcolii, 

model de proiecte, 

consumabile 

Procese verbale 

activităţi 

Inceperea şi derularea a cel 

puţin 3 proiecte educaţionale în 

fiecare an 

 

 

3.3. Monitorizarea activitatii de consiliere şi orientare 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Derularea de activităţi de consiliere şi 

orientare a carierei elevilor  

Responsabil 

CPPE, responsabil 

comisie diriginţi 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, psiholog 

şcolar 

Procese verbale , 

tabele de prezenţă,  

fişele OSP  

 

Creşterea gradului de ocupare a 

unui loc de muncă în calificarea 

dobândită  

 

Monitorizarea situaţiei absolvenţilor 

învăţământului profesional, a inserţiei 

profesionale 

CEAC Sem. al II-lea  Diriginţi, 

absolvenţi 

Statistica inserţiei 

profesionale a 

absolvenţilor  

Identificarea situaţiei inserţiei pe 

piaţa muncii pentru cel puţin 

80% din numărul absolvenţilor  

 

3.4. Gestionarea resurselor materiale, financiare la nivel instituţional 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 

Organizarea activităţii serviciului de 

contabilitate 

Director 

Contabil şef 

Permanent Documente 

specifice 

Documente 

specifice 

Toate activităţile se 

desfăşoară legal şi la termen 

Fundamentarea corectă a bugetului de Director Octombrie 2021 Buget Note de Buget corect întocmit 
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venituri şi cheltuieli al unităţii şcolare Contabil şef fundamentare în 

concordanţă cu 

legislaţia 

Monitorizarea obţinerii de venituri 

propii şi preocuparea pentru atragerea 

de resurse extrabugetare. 

Director 

Director adj. 

Permanent Documente de 

contabilitate 

Rapoarte contabile Obţinerea de venituri proprii 

mai mult cu cel putin 10% ca 

anul trecut 

Gestionarea eficientă a resurselor 

bugetare şi extrabugetare  

Director 

Contabil sef 

An şcolar 2021-

2022 

Documente de 

contabilitate, 

proceduri 

Rapoarte contabile Execuţie bugetară conformă 

cu planificarea 

Gestionarea resurselor finaciare în 

vederea plăţii furnizorilor 

Director 

Contabil şef 

Conform legislaţiei 

în vigoare 

Documente de 

contabilitate, 

proceduri 

Rapoarte contabile Achitarea facturilor restante 

Stabilirea necesarului de burse sociale, 

burse “Bani de liceu”, burse 

profesionale, burse de merit, burse de 

performanta 

Director  

CA  

Comisie 

specială 

Septembrie-

octombrie 2021 

Diriginţi, elevi, 

secretariat, buget 

local 

Număr burse Respectarea legislaţiei 

privind acordarea de burse 

 

3.5.Dezvoltarea sistemului de control managerial intern la nivelul unităţii şcolare 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Dezvoltarea sistemului de control managerial 

intern la nivelul unităţii şcolare: 

1.Constituirea Comisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării SCMI; 

2.Intocmirea programului de dezvoltare a SCMI; 

3.Implementarea celor 16 standarde; 

4.Dezvoltarea SCMI; 

5.Evaluarea anuală a stadiului implementării; 

6.Raportări 

Director 

 

Conform 

graficului si 

cerintelor 

formulate de 

MEN 

Comisie SCMI Plan de 

dezvoltare a 

SCMI 

Indeplinirea 100% a indicatorilor 

SCMI la nivelul CTM si 

implementarea SCMI prin 

realizarea de proceduri specifice 

Control financiar şi audit privind utilizarea 

eficientă a resurselor financiare 

Director, 

Contabil şef 

Conform 

termenelor 

legale 

Documente 

contabile 

Rapoarte, 

situaţii 

statistice 

Utilizarea eficientă a resurselor 

financiare 
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Monitorizarea activităţii CEAC, contabilitate, 

secretariat 

Director Conform 

graficelor 

Documente 

specifice 

Rapoarte, 

situaţii 

statistice 

Program de dezvoltare a 

sistemului de control managerial 

intern 

Elaborarea instrumentelor interne de lucru 

pentru activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare. 

Director Sept-oct.2021 Instrumente de 

îndrumare, 

control şi 

evaluare. 

Portofoliu 

director 

Instrumente de lucru care să 

eficientizeze controlul managerial 

Controlul prezenţei la serviciu Director 

Administrator 

Permanent Personalul şcolii Condici de 

prezenţă 

Nu sunt absentări nemotivate 

Asistenţe la ore Director 

Şefi catedre 

CEAC 

Permanent Cadre didactice Fişe asistenţe 

la ore 

Eficientizarea activităţii de 

predare-învăţare-evaluare în urma 

recomandărilor  

Monitorizarea activitatii de consiliere şi 

orientare 

Director 

Responsabil 

diriginti 

Semestrial Diriginţi, elevi Fişe asistenţe 

la ore 

Nr. asistente derulate să crească 

cu 3% 

 

3.6.Creşterea capacităţii instituţionale de asumare a responsabilităţilor ce decurg din procesul descentralizării, la nivelul unităţilor de 

învăţământ 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Aplicarea consecventă a procedurilor, a 

instrumentelor şi a criteriilor de evaluare 

Director, CEAC An şcolar 2021-

2022 

Cadre didactice, 

personalul şcolii, 

proceduri 

Rapoarte de inspecţie  

 

Respectarea procedurilor şi a 

termenelor stablite  

 

Monitorizarea performanţelor cadrelor 

didactice în domeniul educaţional, a activităţii 

didactice, ştiinţifice şi de formare 

Director, şefi 

catedre CEAC 

An şcolar 2021-

2022 

Cadre didactice, 

elevi 

Fişe de monitorizare  

 

Utilizarea unor instrumente de 

monitorizare adecvate atribuţiilor 

specifice fişei postului şi 

evidenţierea progresului 

Evaluarea periodică a a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul 

unităţii şcolare 

CA, şefi catedre Conform 

legislaţiei 

specifice 

Cadre didactice, 

portofolii 

Fişe de autoevaluare Utilizarea unor instrumente de 

evaluare adecvate categoriei de 

personal evaluat 

Întocmirea organigramei unitătii scolare şi 

aducerea la cunoştinţa angajaţilor 

Director Septembrie 

2021 

Personalul Procese verbale Funcţionarea normală a unităţii 

şcolare şi stabilirea relaţiilor 

interpersonale 

Evaluarea obiectivă a prestaţiei profesionale a Director, CA  Conform Cadre didactice Fişe de autoevaluare, Evaluare conform fişelor de 
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cadrelor didactice  Sefi catedre graficelor MEN procese verbale autoevaluare 

Acordarea calificativelor anuale cadrelor 

didactice, cadrelor didactice auxiliare, 

personalului nedidactic 

Director, Sefi arii 

curriculare 

CA 

Conform 

graficelor MEN 

Cadre didactice Fişe de autoevaluare, 

procese verbale 

Număr mare de calificative 

acordate FB 

Evaluarea activităţii diriginţilor Director, CA 

Responsabil 

diriginti 

Permanent Diriginţi Fişe de autoevaluare, 

procese verbale 

Realizarea indicatorilor de 

performanţă stabiliţi in fişa de 

evaluare 

Realizarea evaluării/autoevaluării prin rapoarte 

de către comisiile responsabilizate din unitatea 

şcolară 

Director 

Responsabili 

comisii 

Conform 

graficelor 

institiutionale 

Cadre didactice, 

personal 

Fişe de autoevaluare, 

procese verbale 

Dezvoltarea competenţelor de 

autoevaluare în vederea pregătirii 

unităţii şcolare pentru evaluări 

externe 

Monitorizarea prin inspecţie şcolară a aplicării 

strategiilor moderne de predare-învăţare-

evaluare; accentuarea dimensiunii formative a 

învăţării/evaluării, vizând competenţele cheie, 

adoptate la nivel european 

Director, şefi 

catedre 

An şcolar 2021-

2022 

Cadre didactice Fişe de asistenţe la ore  

 

Derularea unui proces educaţional 

centrat pe competenţe  

 

 

PRIORITATEA 4: Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea calităţii învăţământului 

profesional şi tehnic 

Obiectiv:  Implementarea şi dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare a întregului personal didactic 

4.1. Formarea cadrelor didactice pentru revalorificarea metodelor clasic-tradiţionale, aplicarea metodelor active, de grup şi 

instrumentarea tehnicilor noi de învăţare şi evaluare. 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Participarea cadrelor didactice la 

programele de formare continua pentru 

predarea in online: Microsoft Teams, 

Google Classroom, etc 

Director, 

responsabil 

perfecţionare 

octombrie 

2021 

Oferta de 

formare,  

cadre didactice,  

-Abilitati digitale 

perfectionate; 

-Adeverinte, 

certificate de 

competenţe 

-40% cadre didactice 

perfectionate in utilizarea 

Google Classroom si in crearea 

de teste online; 

-40% cadre didactice instruite in 

utilizarea manualelor electronice 

EDP 

-100% cadre didactice 

perfectionate in utilizarea 



                LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 
                      Şos.Mangaliei nr.126, cod poştal 900015, Tel./fax: 0241.516620,     

                                    Email : secretariatmarina@yahoo.com, Cod fiscal 430060 

 

PAS 2021-2026 

72 
 

platformei Microsoft Teams 

Participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare continua prin Erasmus+ 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000012395 

Director, 

Responsabil 

proiect Erasmus+ 

August/ 

noiembrie 

2022 

Oferta de 

formare School 

Education 

Gateway 

-8 cadre didactice 

perfectionate in TIC 

si comunicare 

-diplome de 

participare 

-40% cadre didactice utilizeaza 

metodelor inovative si tehnicilor 

TIC si de comunicare 

Participarea cadrelor didactice la 

activităţile cercurilor pedagogice şi a 

comisiilor metodice 

Şefi catedre Conform 

calendarului 

Cadrele 

didactice; 

elevii. 

Rapoarte, procese 

verbale 

Creşterea cu 5% a numărului 

activităţilor de interasistenţă 

 

4.2. Realizarea unui program de formare continuă personalizat al întregului personal al şcolii, în conformitate cu prevederile legale 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Analiza nevoilor de formare a 

personalului 

Director, 

responsabil cu 

perfecţionarea 

septembrie 

2021/ mai 

2022 

Comisie 

perfecţionare, 

cadre didactice, 

chestionare 

Rapoarte , statistici Analiza de nevoi pe grupuri 

ţintă 

Identificarea ofertanţilor de formare şi 

informarea cadrelor didactice 

Comisie 

perfecţionare 

octombrie -

2021 

Comisie 

perfecţionare 

Liste ofertanţi de 

formare continuă 

Identificarea de cursuri  de 

formare utile cadrelor didactice, 

conforme cu analiza de nevoi 

Consiliere, sprijin privind dezvoltarea 

carierei pentru resursa umană din 

unitatea şcolară. 

Director, 

responsabil cu 

perfecţionarea 

An şcolar 

2021-2022 

CA, cadre 

didactice 

Procese verbale Creşterea cu 5 % a nr. de 

participanţi la stagii de formare 

organizate de CCD 

Evidenţa clară a celor înscrişi la 

grade didactice 

Comisie 

perfecţionare 

Conform 

calendarului 

MEN 

Director, 

secretariatul; 

registre privind 

evidenţa cadrelor 

didactice; 

avizierul şcolii 

Procese verbale 

prelucrare 

metodologii cu 

privire la înscrierea 

şi acordarea gradelor 

didactice 

Tabel evidenţă  a 

celor înscrişi la 

grade didactice 

Afişarea în cancelarie şi 

informarea electronică privind 

condiţiile de înscriere la gradele 

didactice 
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Participarea la cursuri de formare 

pentru obţinerea a 90 credite 

profesionale transferabile 

Cadre didactice An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice Adeverinte cursuri 

acreditate 

Toate cadrele didactice au 90 

credite transferabile obtinute 

prin participarea la cursuri de 

formare acreditate 

 

 

4.3. Constituirea bugetului pentru formarea continuă şi alocarea acestuia în funcţie de necesităţile de formare ale personalului şcolii 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Constituirea şi execuţia bugetului 

şcolii pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice 

Director, CA Decembrie 

2021 

Cadre didactice, 

contabilitate, 

buget local 

Cursuri de formare  Suma din bugetul şcolii 

aprobată pentru formare 

continuă 

Facilitarea accesului la o formă de 

pregătire optimă 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Comisie 

perfecţionare, 

contabil, cadre 

didactice 

Rapoarte  Nr. cadrelor  didactice 

participante să crească cu 5% 

Organizarea de cursuri şi de utilizare a 

calculatorului (ECDL) 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Formator ECDL, 

contabil, cadre 

didactice, elevi, 

venituri 

extrabugetare 

Număr cursuri Abilitarea personalului didactic 

cu tehnici moderne de 

comunicare şi operare pe 

calculator 

Participarea ca parteneri în proiecte 

strategice de finanţare 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice 

Responsabil 

proiecte europene 

Proiecte de finanţare Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin proiecte de 

finanţare 

 

4.4. Realizarea de activităţi de diseminare a exemplelor de bună practică profesională şi managerială 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Realizarea de activităţi de diseminare 

a exemplelor de bună practică 

Director 

Sefi arii 

Conform 

graficului 

Cadre didactie, 

planuri 

Rapoarte, procese 

verbale  

Creşterea calităţii actului 

eduicaţional şi managerial 
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profesională şi managerială curriculare/responsabili operaţionale 

Prezentarea în catedre şi pe site-ul 

proiectelor Erasmus+ a ghidurilor de 

bună practică cu teme dezvoltate în 

mobilitatile externe în cadrul 

proiectelor Erasmus+ mobilitate VET 

şi Educaţie şcolară;  

Responsabili catedre  An şcolar 

2021-2022 

Director, 

profesori 

ingineri, 

responsabil 

proiecte 

europene 

Ghiduri de practică 

şi brosura cu 

metode de predare 

inovative; 

Proiectare  

didactică 

modernizată. 

Dezvoltarea de curriculum in 

acord cu cerintele actuale ale 

angajatorilor 

Diseminarea mobilitatilor elevilor din 

proiectele de mobilitate KA1 

Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-

062783 „Experienţa europeană-şansa 

pentru o carieră de succes“ în randul 

angajatorilor locali 

Director si responsabil 

catedra tehnica 

După 

finalizarea 

mobilitatilor, 

iunie-iulie 

2021-2022 

Tutori de 

practica, 

Materiale, 

echipamente şi 

aparatură 

specifică 

CDL imbunatatit Sensibilizarea angajatorilor 

locali în vederea acordării de 

sprijin logistic în organizarea 

stagiilor de practica şi 

dezvoltării curriculare 

 

4.5. Iniţierea unor mobilităţi internaţionale de formare profesională continuă 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Asigurarea accesului cadrelor didactice 

la informatii privind accesarea fondurilor 

europene 

Director, 

responsabil 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Internet, 

documente 

specifice 

Rapoarte, procese 

verbale 

Cresterea cu 5% a nr. cadrelor 

didactice participante la cursuri 

de formare continua privind 

accesarea fondurilor europene 

Diseminarea rezultatelor proiectului 

internaţional anterior, Erasmus+ KA1, 

Educatie şcolară, prin lecţii deschise, 

workshopuri. 

Responsabil 

programe şi 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Prezentări în ppt; Promovarea 

rezultatelor 

proiectelor anterioare 

prin activităţi de 

diseminare, expoziţii 

etc. 

Stimularea şi motivarea 

cadrelor didactice pentru 

implicarea în proiecte 

Erasmus+ 

Acreditarea scolii pentru proiecte 

Erasmus+ KA1 Educatie scolara: 

mobilitati elevi, cadre didactice, personal 

auxiliar 

Director, 

Responsabil 

programe şi 

proiecte europene 

Octombrie 

2021 

Informatii site-ul 

ANPCDEFP 

Candidatura depusa 

la termenul limita 

Aprobarea acreditarii 
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Iniţierea de noi mobilităţi prin programul 

Erasmus+, KA1, Educaţie şcolară; 

Cursuri de formare în cadrul proiectelor 

Erasmus+ (Teme: e-Learning, Învăţarea 

îmbunătăţită prin tehnologie, STEM, 

Educaţie şi managementul proiectelor) 

Director, 

responsabil 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Personalul şcolii,  

Fonduri 

Erasmus+ 

Proiect Erasmus+ 

KA1 Educaţie 

Şcolară 8 mobilitati 

Aprobarea proiectului;  

8 mobilitati Erasmus+ pentru 

personalul scolii. 

 

 

PRIORITATEA 5: Adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la cerinţele socio-economice regionale 

Obiectiv: Ofertă curriculară prin CDS şi CDL conformă cu exigenţele socio-profesionale ale comunităţii 

5.1.Adaptarea ofertei de formare iniţială la nevoile pieţei muncii şi creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Realizarea planului de şcolarizare 

pentru anul scolar 2021-2022 

Director Conform 

calendarului 

Materiale 

informative, 

venituri proprii 

Pliante, roll-up-uri 

etc 

Toate clasele propuse ȋ n planul 

de şcolarizare 2019-2020 s-au 

realizat. 

Fundamentarea ofertei curriculare pe 

nevoile educaţionale ale elevilor, 

corelarea cu strategiile locale de 

dezvoltare (PLAI şi PRAI) şi cu 

cerintele de formare ale pieţii muncii. 

Director 

CP 

CA 

 

La întocmirea 

planurilor de 

şcolarizare şi 

la întocmirea 

ofertelor 

educaţionale 

PLAI, PRAI, 

comisie 

curriculum 

Ofertă curriculară Corelarea planului de 

şcolarizare cu strategia ISJ, cu 

PLAI şi PRAI 

Validarea proiectelor CDL şi aplicarea 

lor 

Şef arie curriculară 

Tehnologii 

Octombrie 

2021 

Profesori 

ingineri, agenţi 

economici 

parteneri 

Programe ECDL Programe şcolare avizate şi 

aplicate 

Realizarea planului de şcolarizare 

pentru anul scolar 2021-2022 

Director Conform 

calendarului 

Materiale 

informative, 

venituri proprii 

Pliante, roll-up-uri 

etc 

Toate clasele propuse ȋ n planul 

de şcolarizare 2019-2020 s-au 

realizat. 

 

5.2. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea accederii la niveluri superioare de educaţie, în concordanţă cu nivelul pregătirii 

de bază 
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Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Realizarea unor chestionare pentru: 

părinţi, agenţi economici, elevi 

Psiholog şcolar Sem. I  Diriginţi, elevi, 

părinţi, chestionare, 

venituri proprii 

Statistici Bază de date cu statistici 

privind oportunitatea unor 

competenţe, conţinuturi, 

module, discipline 

Activităţi de consiliere profesională a 

elevilor referitor la alegerea unui loc 

de muncă, prezentarea la un interviu, 

elaborarea unui plan de afaceri. 

Responsabil 

comisie diriginţi 

An şcolar 

2021-2022 

Chestionare  

Plan de afaceri 

Procese verbale Îmbunătăţirea integrării pe piaţa 

muncii a absolvenţilor 

colegiului 

Activitatea profesorului diriginte, 

centrată pe consiliere şi orientare 

socio-profesională 

Responsabil 

comisie diriginţi, 

psiholog şcolar 

An şcolar 

2021-2022 

Diriginţi, elevi, 

părinţi, fişa OSP. 

Tematica orelor de 

dirigenţie;fişa de 

orientare şcolară şi 

profesională (OSP) a 

fiecărui elev 

Creşterea numărului 

activităţilor de  consiliere şi 

orientare la clasa a- XII-a  

 

Organizarea unor întâlniri cu 

reprezentanţii universităţilor. 

 

Director Conform 

graficelor 

Diriginţi, elevi, 

părinţi, 

reprezentanţi ai 

universităţilor 

Procese verbale, 

rapoarte 

2 întâlniri/an 

Organizarea unor întâlniri cu foşti 

absolvenţi 

Responsabil 

comisie diriginţi 

An şcolar 

2021-2022 

Diriginţi, elevi, 

foşti absolvenţi, 

Procese verbale, 

rapoarte 

Orientare şcolară şi 

profesională conform 

calificărilor şi aptitudinilor 

Participarea elevilor de la clasa a XI-a 

şi a XII-a la „Târgul universităţilor” 

Diriginţi, CPPE Conform 

graficelor 

Diriginţi, elevi, 

părinţi,universităţi 

Procese verbale, 

rapoarte 

Orientare şcolară şi 

profesională conform 

calificărilor şi aptitudinilor 

 

5.3. Realizarea unor proiecte prin care să se atragă finanţări de la instituţiile şi organismele abilitate şi participarea la diverse proiecte 

pentru finanţarea învăţământului, iniţiate de diverse instituţii şi fundaţii 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Identificarea partenerilor sociali 

reprezentativi în raport cu profilul 

economic şi de pe piaţa muncii 

Director, şef arie 

curriculară 

Tehnologii 

An şcolar 

2021-2022 

Parteneri sociali Partenriate  Acorduri de parteneriat cu instituţii 

şi operatori economici  
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din judeţ 

Realizarea unui real parteneriat cu 

instituţii şi agenţii economici 

beneficiari ai serviciilor de 

formare profesională iniţială 

Director, şef arie 

curriculară 

Tehnologii 

An şcolar 

2021-2022 

Metodişti, cadre 

didactice, parteneri 

educaţionali  

 

Statistici privind 

numărul elevilor 

primiţi în stagii de 

pregătire practicã  

Contracte cadru încheiate cu 

operatorii economici  

 

Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare cu universităţi, agenţi 

economici şi parteneri sociali 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Venituri 

extrabugetare 

Contracte de 

parteneriat, 

sponsorizări, 

donaţii  

Atragerea de finanţări 

 

5.4. Promovarea ofertei educaţionale 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Participarea la Târgul Ofertelor 

Educaţionale 

Director, consiler 

imagine 

Mai 2022 cadre didactice, 

elevi, materiale 

publicitare, 

venituri proprii 

materiale publicitare Creşterea numărului de elevi la 

clasa a IX-a cu 10% 

Organizarea Zilei porţilor deschise 

 

Director, consiler 

imagine 

Sem. II cadre didactice, 

elevi 

rapoarte Creşterea numărului de elevi la 

clasa a IX-a cu 10% 

Realizarea revistei şcolii 

 

Responsabil revista 

şcolii 

An şcolar 

2021-2022 

cadre didactice, 

elevi, venituri 

extrabugetare 

revista scolii Editarea a 2 reviste /an 

Colaborarea cu mass-media 

 

Director, consiler 

imagine 

An şcolar 

2021-2022 

cadre didactice, 

elevi 

articole in presă, 

emisiuni tv. 

Apariţie lunară în mass-media 

cu articole de promovare a 

liceului 

Vizite în şcolile gimnaziale din 

municipiul şi judeţul Constanţa 

Director, consiler 

imagine 

Martie-mai 

2022 

cadre didactice, 

elevi, venituri 

extrabugetare 

materiale 

publicitare, procese 

verbale 

Creşterea numărului de elevi la 

clasa a IX-a cu 10% 

 

5.5.Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 

partenerilor şi a beneficiarilor procesului educational. 
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Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Elaborarea şi implementarea unor 

programe şi proiecte privind îmbunătăţirea 

disciplinei şcolare, a activităţii de 

combatere şi de prevenire a delincvenţei 

juvenile, a abaterilor comportamentale 

timpurii, în colaborare cu instituţiile locale 

/ judeţene 

Director, CPPE Octombrie 

2021 

Cadre didactice, 

elevi, parteneri 

Liste de prezenţă  

graficul de 

desfăşurare  

 

Asigurarea unei colaborări cu 

instituţiile locale / judeţene 

 

Derularea parteneriatelor educaţionale 

interne şi internaţionale. 

CPPE, responsabil 

proiecte europene 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, parteneri 

Grilă de monitorizare 

şi evaluare a realizării 

obiectivelor 

parteneriatelor 

Adecvarea activităţii la 

obiectivele stabilite prin 

programele de partenriat 

 

Implementarea planului de acţiune al 

Consiliului şcolar al elevilor la nivelul 

colegiului 

CPPE, preşedinte 

CŞE 

Conform 

graficului 

Cadre didactice, 

elevi, parteneri 

Procese verbale  

 

Implicarea C.Ş.E. în procesul 

de luare a deciziilor care 

privesc viaţa elevilor 

Participarea la activităţi de voluntariat 

(Strategia Naţională Acţiunea Comunitară/ 

SNAC) 

Psiholog şcolar, 

CPPE 

Conform 

graficului 

Cadre didactice, 

elevi 

Plan de acţiune 

rapoarte  

 

Participarea grupului ţintă 

vizat  

 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor 

organizate în cadrul programului „Şcoala 

altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

Director, CA Mai 2022 Cadre didactice, 

elevi 

Raport de 

monitorizare 

Adecvarea programului la 

interesele elevilor; corelarea 

activităţilor selectate cu 

obiectivele educaţionale 

specifice comunităţii şcolare.  

Organizarea/diversificarea/ monitorizarea 

orelor de consiliere şi orientare(dirigenţie) 

în concordanţă cu specificul vârstei şi 

nevoilor identificate care să vizeze 

dezvoltarea personală a elevilor 

Director, 

responsabil 

comisie diriginţi 

An şcolar 

2021-2022 

Diriginţi, elevi, 

psiholog şcolar 

Rapoarte de 

monitorizare 

Dezvoltarea personală a 

elevilor 
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PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii în IPT  în concordanţă cu standardele 

europene 

Obiectiv: Asigurarea şi repartizarea resurselor materale şi financiare necesare desfăurării activităţii în unitatea şcolară 

6.1.Achiziţionarea şi utilizarea unor materiale didactice, softuri educaţionale şi mijloace multimedia pentru creşterea atractivităţi activităţii 

didactice 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Achiziţia de mijloace de invatamant 

pentru atelierele mecanice de 

instruirea practica: bancuri, 

menghine, truse de scule, masini (de 

gaurit, de sudat, polizoare) 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Director, 

responsabilul cu 

achiziţii,  

venituri de la bugetul 

local 

Oferte, rapoarte 

achiziţii 

 

Echiparea si utilizarea a doua 

ateliere mecanice de instruire 

practica 

Funcţionarea la parametrii optimi a 

bibliotecii şcolii 

Director, 

bibliotecară 

Conform 

programului 

Elevi, fondul de carte Fişe de lectură Creşterea cu 10% a numărului 

de cititori faţă de anul şcolar 

precedent 

Desfăşurarea orelor folosind 

mijloace audio-video 

Şefi catedre Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Elevii, cadre 

didactice, 

laboratoare/cabinete 

Rapoarte, fişe asistenţe 

la ore 

La fiecare clasă să fie realizată 

cel puţin o lecţie săptămânal 

folosind mijloace audio-video 

Achiziţionarea unui număr suficient 

de calculatoare pentru desfăşurarea 

în bune condiţii a orelor de 

informatică şi a orelor de curs 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Profesori informatică, 

administrator, 

venituri extrabugetare 

Calculatoare 

achiziţionate 

Raportul optim dintre totalul 

numărului calculatoare şi 

numărul elevilor/ personalului 

şcolii 

Cunoaşterea şi alegerea corectă a 

manualelor şcolare alternative în 

funcţie de particularităţile 

psihopedagogice ale claselor sau 

grupelor de elevi. 

Consiliul de 

curriculum 

Mai 2022 Cadrele didactice, 

bibliotecară, 

manualele şcolare 

alternative. 

Evidenţă manuale Fiecare elev să aibă 

manuale care să poată fi 

folosite la 

clasă şi în activităţi 

individuale 

Achiziţia de mijloace de invatamant 

pentru atelierele mecanice de 

instruirea practica: bancuri, 

menghine, truse de scule, masini (de 

gaurit, de sudat, polizoare) 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Director, 

responsabilul cu 

achiziţii,  

venituri de la bugetul 

local 

Oferte, rapoarte 

achiziţii 

 

Echiparea si utilizarea a doua 

ateliere mecanice de instruire 

practica 
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 6.2. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru folosirea la clasă a noilor echipamente 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Obţinerea de noi competenţe în 

domeniul didacticii, specialităţii şi 

metodicii predării 

Director, 

responsabil 

perfecţionare 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactie, 

oferta de 

formare 

Adeverinţe, 

certificate de 

competenţe 

Aplicarea noilor metode de 

predare – învăţare –evaluare 

 

6.3. Asigurarea condiţiilor de funcţionare prin respectarea normelor de igienă şcolară, de PM, de protecţie civilă şi PSI 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Monitorizarea integrităţii şi a bunei 

funcţionări a bunurilor aflate în 

administrare 

Director  

CA 

Administrator 

Permanent Baza materială a 

şcolii 

Rapoarte, procese 

verbale 

Menţinerea şi îmbunătăţirea 

bazei materiale 

Asigurarea condiţiilor de funcţionare 

prin respectarea normelor de igienă 

şcolară, de PM, de protecţie civilă şi 

PSI 

Director 

Administrator 

Responsabil SSM 

Responsabil SU 

Permanent Personalul şcolii, 

responsabili, fişe de 

PM şi PSI 

Rapoarte, procese 

verbale 

Autorizaţia de PM 

ASF 

Inlocuirea mobilierului din sălile de 

clasă 

Director  

Administrator 

 

An şcolar 

2021-2022 

Comitetul de părinţi 

pe şcoală, diriginţi 

Procese verbale Mobilier nou în sălile de clasă 

etajul 2 

Dotarea atelierelor cu material didactic 

necesar desfăşurării practicii elevilor 

Director 

 

An şcolar  

2021-2022 

Maiştrii 

instructori,venituri 

extrabugetare 

Liste inventar Bază materială corespunzătoare 

specializărilor 

Modernizarea cabinetului de Mecanică  Director, profesor 

responsabil 

An şcolar  

2021-2022 

Profesori ingineri,  

venituri 

extrabugetare 

Liste inventar Desfăşurarea orelor din 

domeniul mecanică în condiţii 

optime 

Elaborarea planului de investiţii şi 

achiziţii de bunuri 

Director  

CA 

Octombrie 

2021 

Contabil sef  

 

Plan achiziţii  Investitii şi  achiziţii conform 

priorităţilor 

Elaborarea planului de reparaţii 

curente, igienizări, curăţenie 

Director, CA 

 

Octombrie 

2021 

Contabil sef 

Administrator 

Planul de reparaţii 

curente, igienizări, 

curăţenie 

Reparaţii, igienizări efectuate 

conform priorităţilor 

Intocmirea planului de reducere a Director  Octombrie Administrator Grafic Reducerea consumurilor la apă, 
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consumului de apă şi energie electrică 

şi termică. 

CA 2021 energie electrică şi termică 

Asigurarea fluxului informaţional la 

nivelul unităţii şcolare. Asigurarea 

permanentă a unei comunicări eficiente 

între profesori, elevi şi părinţi 

Director, CEAC An şcolar  

2021-2022 

Personalul şcolii, 

elevi, părinţi 

Proceduri de 

comunicare 

Crearea unui sistem de 

comunicare eficient.  

Toate informaţiile ajung la timp. 

 

  6.4. Atragerea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Monitorizarea obţinerii de venituri 

propii şi preocuparea pentru atragerea 

de resurse extrabugetare. 

Director 

CA 

Permanent Contabil şef, 

venituri propii 

Contracte  

sponsorizări/ donaţii 

Mărirea bugetului de venituri 

proprii cu 10% 

Atragerea de sponsorizări de la 

comunitatea locală 

Director 

CA 

An şcolar  

2021-2022 

Contabil şef, 

venituri 

extrabugetare, 

comunitatea 

locală 

Contracte  

sponsorizări/ donaţii 

Sumele obţinute din 

sponsorizări şi destinaţia 

acestora 

Inlocuirea centralei termice cu centrală 

pe gaz 

Director, CA 

Primăria Constanţa 

An şcolar  

2021-2022 

Primăria 

Constanţa 

Proiect de investiţii Reducerea costurilor energiei 

termice 

Reabilitarea şi modernizarea unităţii de 

învăţământ 

Director, CA 

Primăria Constanţa 

An şcolar  

2021-2022 

Primăria 

Constanţa 

Proiect de reabilitare 

şi modernizare 

spaţii de învăţământ 

modernizate 

 

 

PRIORITATEA 7: Derularea unor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, conform standardelor europene 

Obiectiv: Dezvoltarea unor proiecte educaţionale pentru elevii din ÎPT 

7.1.Organizarea în comun cu parteneri europeni a activităţilor extra-curriculare în vederea atingerii competenţelor transferabile şi 

promovarea valorilor educaţiei europene 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Diversificarea tematicii şi proiectarea 

activităţilor educative formale şi 

CPPE octombrie 

2021 

Cadre didactie, 

elevi 

Programul 

activităţilor 

Activităţi proiectate în 

concordanţă cu interesele şi 
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nonformale, în concordanţă cu 

interesele şi aptitudinile elevilor 

educative aptitudinile elevilor 

Promovarea si dezvoltarea dimensiunii 

europene în educaţie prin proiecte 

europene şi programe comunitare 

Responsabil proiecte 

europene 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

parteneri, fonduri 

europene 

Rapoarte 

Fişe de evaluare 

 

Creşterea numărului de proiecte 

şi programe comunitare cu 5% 

Iniţierea şi derularea unor noi proiecte 

eTwinning 

Responsabil de proiect 

eTwinning 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, parteneri 

Proiect eTwinning;  Realizarea rezultatelor şi 

obiectivelor proiectului, 100%; 

30 elevi cu competenţe cheie 

dezvoltate 

Derularea proiectului de parteneriat 

educaţional cu liceul din Kavarna 

Obiectiv general: Dezvoltarea personală 

prin cooperare transfrontalieră în 

promovarea tradiţiilor şi 

multiculturalităţii. 

Responsabilul de 

proiect 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, partener; 

Fonduri din bugetul 

propriu 

Activităţi extra-

curriculare online si 

în cadrul întâlnirilor 

de proiect 

30 elevi cu competenţe 

personale dezvoltate; prezentări, 

video 

Diseminarea informaţiilor şi valorizarea 

experienţelor de bună practică 

dobândite în urma implementării 

proiectelor europene 

Responsabil proiecte 

europene 

An şcolar 

2021-2022 

Elevi, părinţi, 

participanţi la 

priecte europene 

derulate 

Rapoarte, prezentări 

ppt 

Nr. activităţi de diseminare a 

exemplelor de bune practici 

Realizarea de legături cu alte unităţi 

şcolare din ţară sau din străinătate, 

Încheierea protocoalelor de colaborare 

Director,  

responsabil proiecte 

europene 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, programele 

de activităţi 

comune, internet 

Protocoale de 

colaborare 

Creşterea numărului de proiecte 

şi programe comunitare cu 5% 

Folosirea bazei materiale a şcolii 

pentru derularea activităţilor din cadrul 

proiectelor 

Director, responsabili 

CPPE si proiecte 

europene, 

Conform 

graficelor de 

activitate 

mijloacele media, 

elevi, cadre 

didactice 

Program de activităţi 10% din activităţi 

se vor desfăşura folosind baza 

materială a şcolii 

Utilizarea instrumentelor europene 

ECVET pentru asigurarea transparenţei 

calificărilor şi recunoasterea lor 

europeană. 

Director, şef arie 

curriculară Tehnologii 

La încheierea 

mobilităţilor 

Profesori ingineri, 

elevi 

Note şi încheierea 

mediilor la modulele 

de practică 

Recunoaşterea competenţelor 

dobândite în alte ţări. 

Utilizarea instrumentelor europene 

ECVET pentru asigurarea transparenţei 

calificărilor şi recunoasterea lor 

europeană. 

Director, şef arie 

curriculară Tehnologii 

La încheierea 

mobilităţilor 

Profesori ingineri, 

elevi 

Note şi încheierea 

mediilor la modulele 

de practică 

Recunoaşterea competenţelor 

dobândite în alte ţări. 
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7.2. Extinderea mobilităţilor internaţionale a elevilor prin programul Erasmus+ în vederea îmbunătăţirii formării de specialitate a acestora 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Crearea unor legături cu scoli si 

specialişti din Europa pentru 

schimb de experienţă în domeniul 

School Education si VET. 

Responsabil 

programe şi 

proiecte europene 

Permanent  Site-uri europene: 

eTwinning, Epale, 

School Education 

Gateway  

Scrisori de intenţie Consolidarea cooperării europene 

cu instituţii de educaţie şi 

organizaţii din Europa care are ca 

scop educaţia şi formarea 

profesională 

 

7.3. Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea  elevilor în dezvoltarea personală      

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 
Organizarea de activităţi de recreere pentru elevi 

( excursii, vizite). 

CPPE Aprile-mai 

2022 

Cadre didactice, elevi, 

părinţi, parteneri, 

venituri extrabugetare 

Program de 

activităti, 

rapoarte 

Dezvoltare personală a 

elevilor  

Diversificarea tematicii şi proiectarea 

activităţilor educative formale şi nonformale, în 

concordanţă cu interesele şi aptitudinile elevilor 

CPPE, 

responsabil 

comisie diriginţi 

Aprilie-mai 

2022 

Cadre didactice, elevi, 

părinţi, parteneri, 

venituri extrabugetare 

Program de 

activităti, 

rapoarte 

Activităţi proiectate în 

concordanţă cu interesele şi 

aptitudinile elevilor 

Monitorizarea programelor educative şcolare şi 

extraşcolare, a programelor de educatie pentru 

sănătate, educaţie ecologică, educaţie pentru 

cetăţenie democratică 

CPPE 

Director 

 An şcolar  

2021-2022 

Cadre didactice, elevi, 

părinţi, parteneri, 

venituri extrabugetare 

Program de 

activităti, 

rapoarte 

Creşterea cu cel putin 15% 

a nr. de proiecte derulate 

 

Implicarea consiliului elevilor şi a părinţilor în 

realizarea unor proiecte educaţionale privind 

reducerea abandonului şcolar 

Director 

CPPE 

An şcolar  

2021-2022 

Consiliul elevilor, 

consiliul reprezentativ al 

părinţilor 

Proiecte Reducerea absenteismului 

cu 10%/an şcolar 

Imbunatăţirea gradului de 

implicare voluntară a 

părinţilor şi elevilor în 

activităţi pedagogice şi de 

sprijin a elevilor cu 

performanţe scăzute 

Activităţi pedagogice şi de sprijin a elevilor cu Director, echipa An şcolar  Profesori, elevi, Proiect Reducerea absenteismului 
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performanţe scăzute, precum: 

dezvoltare personală şi coaching pentru 

identificarea şi valorizarea unor resurse 

personale: comunicare, încredere în sine, 

motivaţie, etc.; 

-consiliere şi orientare în carieră (cunoaşterea de 

sine, cunoaşterea sistemelor de formare, 

cunoaşterea universului profesional) prin: 

aplicarea unor teste care să evidenţieze profilele 

-psihologice vocaţionale ale elevilor, informarea 

elevilor cu privire la concluziile testelor aplicate 

şi consultarea site-urilor/bazelor de date cu 

profilele facultăţilor şi ocupaţiile din România 

-activităţi remediale şi de tutoriat; 

-discuţii în grup/programe psihopedagogice 

pentru dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale 

-educaţie incluzivă şi mediere.  

Proiect ROSE 2021-2022 documente specific, 

fonduri europene 

ROSE cu 10%/an şcolar 

Imbunatăţirea gradului de 

implicare voluntară a 

părinţilor şi elevilor în 

activităţi pedagogice şi de 

sprijin a elevilor cu 

performanţe scăzute 

Prevenirea comportamentelor de risc: consum de 

droguri la varsta adolescentei 

Director, 

CPECA 

Constanta 

Penitenciarul 

Poarta Alba, 

Centrul 

Antidrog 

An şcolar  

2021-2022 

CPECA Constanta 

Penitenciarul Poarta 

Alba, Centrul Antidrog 

Constientizar

ea riscurilor 

consumului 

de droguri si 

adoptarea 

unor 

comportame

nte 

prosociale 

50 elevi constienti de 

riscurile consumului de 

droguri 

Formarea si dezvoltarea unui mod de gandire 

favorabil sanatatii, acordarii primului ajutor si 

voluntariatul in randul elevilor; Proiect SOS112 

– Acordarea primului ajutor 

Director, 

Asistent medical 

scolar, 

Responsabili 

proiect educativ 

An şcolar  

2021-2022 

Elevi, cadre didactice 

Materiale sanitare 

Elevi 

instruiti in 

acordarea 

primului 

ajutor 

100 elevi formati in 

acordarea primului ajutor 

Protejam natura, protejam viata - voluntariat Director 

Responsabil 

proiect 

An şcolar  

2021-2022 

Elevi, cadre didactice, 

personae asistate social 

Sprijin primit 

de persoane 

asistate 

social 

Implicarea a 100 elevi din 

scoala 
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Iubeste-ti aproapele - voluntariat Director 

Responsabil 

proiect 

An şcolar  

2021-2022 

Elevi, cadre didactice, 

personae asistate social 

 Implicarea a 100 elevi din 

scoala 

 

7.4. Atragerea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii, din parteneriate locale (agenti economici, 

consiliul local) si din proiecte de finanţare extrnă 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de 

performanţă 
Identificarea de oportunităţi la nivelul 

comunităţii locale pentru sprijinirea elevilor 

proveniţi din familii cu resurse financiare 

reduse. 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Sponsorizări Burse, ajutoare 

sociale 

Creşterea acţiunilor de ajutor 

social cu 5% 

Comunicarea şi moderarea/ medierea/ 

prevenirea disfuncţiilor în relaţiile dintre 

unitatea şcolară şi autorităţile locale. 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Administrator, 

reprezentanţi 

Primăria Constanţa 

Procese verbale 

întâlniri, protocoale 

Sprijin şi colaborare din 

partea autorităţilor locale 

Iniţierea de acţiuni vizând accesarea 

fondurilor comunitare. 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Cadre didactice, 

parteneri 

educaţionali  

Proiecte Cel puţin 2 proiecte 

Întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului 

şcolar pentru crearea unui ambient 

favorizant procesului de învăţământ. 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Administrator, 

diriginţi, elevi, 

baza materială 

Fişe de inventar Ambient favorabil procesului 

de învăţământ 

Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu 

părinţii 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Diriginţi, părinţi Contracte 

educaţionale 

şcoală-familie 

Creşterea gradului de interes 

al părinţilor cu cel puţin 20% 

Colaborarea cu organizaţii 

nonguvernamentale care pot furniza 

informaţii, experienţă, specialişti 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Cadrele didactice; 

părinţii;materiale 

informative 

 

Programe 

desfăşurate 

Calitatea şi diversitatea 

programelor dezvoltate; 

numărul cadrelor didactice 

implicate. 

Atragerea de sponsorizări de la 

comunitatea locală 

Director, CA An şcolar  

2021-2022 

Comunitatea 

locală 

Sponsorizări Sumele obţinute din 

sponsorizări şi destinaţia 

acestora. 

 

7.5. Promovarea culturii organizaţionale 
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Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Actualizarea site-ului instituţiei cu 

documente de interes 

Responsabil site An şcolar  

2021-2022 

Bugetul 

propriu  

Site-ul instituţiei 

actualizat 

Site cu informaţii accesibile, 

utile, de actualitate 

Broşură de prezentare a Liceului de 

Marină Constanta în limbile engleză si 

franceză 

Responsabil cu 

imaginea 

Octombrie 

2021 

Bugetul 

propriu 

Broşuri de prezentare a 

şcolii 

50 de broşuri 

Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 

unei culturi organizaţionale orientată spre 

performanţă: 

-Existenţa procedurilor interne, 

-Desfăşurarea unor momente 

importante în viaţa şcolii 

Director, 

consilier 

imagine, CEAC 

An şcolar 

2021-2022 

proceduri 

 

Formalizarea activităţilor 

din şcoală 

Întărirea coeziunii 

colectivului. 

Sporirea motivaţiei şi 

apartenenţei la colectiv 

Existenţa cel puţin 30 de 

proceduri interne 

Desfăşurarea a cel puţin 3 

activităţi care să serbeze 

momente importante în viaţa 

şcolii 

 

7.6.  Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali şi cu autorităţile locale 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Participarea responsabilă a tuturor 

persoanelor implicate, la problemele 

comune ale societăţii civile pentru 

realizarea proiectelor proprii-şcoală, 

instituţii publice locale şi judeţene 

Comisia de 

imagine 

Director 

 

An şcolar 

2021-2022 

Diriginţii 

Psiholog şcolar 

Parteneriate Numărul de acţiuni finalizate. 

Realizarea unor planuri operaţionale 

vizând relaţia scoală-părinţi ca factor 

determinant în realizarea obiectivelor 

comune, şedinţe, întâlniri periodice cu 

elevii „ problemă 

CA Octombrie- 

noiembrie 

2021 

 

Comisia 

diriginţilor 

Comitetul de 

părinţi pe şcoală. 

Psiholog şcolar 

Planuri operaţionale Numărul de acţiuni finalizate 

Marketing educaţional- iniţierea, 

implementarea de acţiuni cu parteneri 

educaţionali, comunitari, în ideea 

promovării ofertei educaţionale. 

Consilierul 

de imagine 

Directorul 

Aprilie-iunie 

2022  

 

Cadre didactice, 

elevi, parteneri 

educaţionali, 

venituri 

extrabugetare 

Plan de marketing 

educaţional 

Numărul de acţiuni finalizate 

Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu Director, CA An şcolar Parteneriate cu Parteneriate Numărul de acţiuni finalizate 
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partenerii sociali şi cu autorităţile locale 2021-2022 fundaţii, ONG-uri, 

instituţii 

Lansarea de proiecte de parteneriat cu 

alte unităţi de învăţământ, instituţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale 

Director 

CPPE 

An şcolar  

2021-2022 

 Parteneriate Creşterea cu cel putin 5% a nr. 

de parteneriate 

7.7. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate. 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Reactualizarea periodică a paginii 

WEB. 

 

Director 

Consilier de 

imagine 

Sem 

I/săptămânal 

Comisia de 

imagine, 

documente 

informative 

Site actualizat Numărul de accesări site. 

 

Reconsiderarea strategiei privind 

imaginea instituţională în rândul 

elevilor, părinţilor, comunităţii. 

Director, CA Mai 2022 Chestionare, elevi 

şcoli gimnaziale 

Interpretarea 

chestionarelor 

Numărul de elevi care doresc să 

ajungă elevii şcolii noastre. 

Ziua şcolii Director, CPPE Mai  2022 Cadre didactice, 

elevi, părinţi, 

partenri 

educaţionali, 

venituri 

extrabugetare 

Program activităţi Promovarea colegiului în 

comunitate 

Activitatea „Licean pentru o zi” Director, CA, 

CPPE 

Sem. II Cadre didactice, 

elevi, 

Program activităţi Numărul de elevi de clasa a 

VIII-a participanţi. 

Revista şcolii. Responsabil 

revista şcolii 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi 

Revista Editarea a 2 numere/an 

Creşterea vizibilităţii şcolii  în mass-

media locală 

Director, consilier 

imagine 

An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi 

Articole, emeisiuni 

tv. 

Publicarea 1 articol/lunar 

Implicarea elevilor în imaginea şcolii 

prin organizarea concursului Cea mai 

frumoasă clasă. 

Director, 

responsabil 

comisie diriginţi 

Sem. II Diriginţi, elevi, 

părinţi, baza 

materială din 

clase 

Rezultate concurs Înfrumuseţarea claselor şi 

dezvoltarea bazei materiale, 

dezvoltarea spiritului 

gospodăresc la elevi. 

Promovarea unităţii şcolare prin 

participarea la Târgul de Oferte 

Educaţionale 

Director, consilier 

imagine 

Sem. II Cadre didactice, 

elevi, materiale 

publicitare 

Rapoarte Ofertă educaţională de calitate 
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Participare la concursul “VET 

Excellence Awards 2019” în cadrul 

proiectului european “Săptămâna 

europeană a competenţelor 

profesionale”  

Responsabil 

comisie proiecte 

europene 

Sem. I Cadre didactice, 

elevi 

Articol Evidenţierea excelenţei în VET 

a şcolii  

7.8. Promovarea si dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie prin proiecte europene şi programe comunitare 

Acţiuni  Persoane 

responsabile 

Termen de 

finalizare 

Resurse  Rezultate  Indicatori de performanţă 

Monitorizarea şi revizuirea activităţilor 

de internaţionalizare. 

Director  

CEAC 

Permanent Plan de activităţi Raport de 

monitorizare 

Realizarea planului de activităţi 

Elaborarea planului de activităţi în anul 

curent.  

Responsabil 

proiecte europene, 

CPPE 

Octombrie 

2021 

Plan de activităţi Plan de activităţi Realizarea planului de activităţi 

Diseminarea rezultatelor proiectelor 

europene 

Responsabil 

proiecte europene, 

director 

Sem. I Cadre didactice, 

elevi, prezentări, 

materiale  

Rapoarte Creşterea numărului de 

mobilităţi faţă de anul trecut cu 

2 mobilităţi internaţionale 

Promovarea dimensiunii europene a 

educatiei în cultura organizaţională a 

şcolii. 

Director, CA An şcolar 

2021-2022 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi 

Plan de activitati 

Articole, seminarii, 

etc. 

Legatura dintre obiectivele 

şcolii şi obiectivele 

proiectelor 
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PARTEA A IV-A – Consultare, monitorizare si evaluare  
 

4.1.Organizarea procesului de consultare în vederea elaborării planului 
Consultarea comunităţii locale (elevi, părinti, profesori, agenţi economici, autorităţi locale), în 

vederea elaborării PAS, s-a desfăşurat prin următoarele acţiuni: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin:  

 discuţii colective şi individuale cu cei implicaţi în formarea profesională: elevi, profesori, 

părinţi, agenti economici, autoritati locale. 

 chestionare aplicate elevilor, profesorilor, părinţilor, agenţilor economici, autorităţilor locale;  

 selectarea si interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local, PLAI Constanta 2017-

2025 din noiembrie 2018; 

 colaborarea cu celelalte şcoli ÎPTdin judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern.  

3. Stabilirea in echipa a priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.  

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

cadrul şedinţelor de catedră, a Consiliului profesoral şi a Consiliului elevilor, în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii şi partenerilor sociali.  

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

obiectivelor priorităţilor.  

6. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

 

4.2.Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 
 

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

(auto)evaluarea se vor realiza in etape: 

 monitorizarea actiunilor 

 (auto)evaluarea acestor acţiuni, daca au produs efectul dorit/aşteptat 

 revizuirea acţiunilor în lumina progresului realizat 

 raportarea progresului înregistrat personalului de conducere si didactic şi altor factori 

interesaţi 

 folosirea constatărilor şi concluziilor în vederea reactualizării continue a planului şi 

întocmirea planului operaţional pentru anul următor 

 

Procesul de monitorizare şi (auto)evaluare va fi asigurat prin:  

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

- acţiuni specifice incluse în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului 

profesoral, ale catedrelor; 

- prezentarea de rapoarte semestriale ale comisiilor metodice în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului deAdministraţie, Comisia pentru asigurarea calităţii in educaţie; 

- revizuire periodică şi corecţii; 
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- înregistrari a rezultatelor obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi comparare cu 

rezultatele aşteptate; 

- autoevaluari realizate de fiecare cadru didactic, cât şi la nivelul şcolii; 

- evaluari ale anumitor aspecte: calitatea instruirii si formării profesionale, calitatea îndrumării 

profesionale, calitatea şi eficienţa managementului de proiect; 

- urmărirea eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp; 

- raportari/activităţi de bilanţ semestrial; 

- evaluari ale experienţelor noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin 

intermediul reuniunilor de bilanţ. Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor 

propuse în planul operaţional. 

 

Evaluarea Planului de Acţiune al Şcolii urmăreşte stabilirea raportului dintre performanţele obţinute 

şi cele intenţionate, precum şi corectarea rezultatelor. Evaluarea va urmări aceiaşi indicatori care au 

fost monitorizaţi şi va permite să se descopere momentul în care un plan operaţional a fost realizat, 

iar unitatea de învăţământ este gata să treacă la elaborarea şi implementarea următorului.  

Liceul de Marina Constanţa îşi propune o autoevaluare eficientă care să îi dea posibilitatea să-şi 

identifice acum şi în viitor punctele tari şi punctele slabe, să identifice posibilităţile de îmbunătăţire, 

să stabilească obiective şi ţinte şi să-şi organizeze în ordinea priorităţii acţiunile necesare realizării 

lor. Toate persoanele şi organismele implicate, vor cunoaşte responsabilităţile pe care le au în 

implementarea Planului de Acţiune al Şcolii, vor fi informaţi în mod adecvat asupra evaluării, cum 

se va realiza, precum şi termenele stabilite.  

 

Autoevaluarea este modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care instituţia şcolară îşi 

evalueaza ea însăşi performanţa si asigura dezvoltarea, autoreglarea, optimizarea şi revizuirea 

funcţionării şi dezvoltării instituţiei. 

 

Metode de (auto)evaluare: 

- observare; 

- ancheta folosind chestionarul, interviul; 

- analiza documentelor; 

- judecarea nivelului de realizare: satisfăcător, bun, foarte bun; 

- analiza SWOT; 
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ANEXE 

GLOSAR 

  

PAS Plan de Acţiune al Şcolii 

TVET Invăţământul profesional şi tehnic 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

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 

SPP Standarde de Pregătire Profesională 

CP Consiliu profesoral 

CA Consiliu de Administratie 

CPPE Comisia pentru Proiecte si Programe Educative 

CEAC Comisia pentru Evaluarea şi AsigurareaCalităţii 

MEN Ministerul educaţiei Naţionale 

CDL Curriculum în Dezvoltare Locală 

SCMI Sistemul de Control Managerial Intern 

CAEN Calendarul Activităţilor Educative Naţionale  

CAER Calendarul Activităţilor Educative Regionale 

CAEJ Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 

IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

SWOT Strenghts Puncte tari), Weaknesses Puncte slabe), Opportunities 

Oportunităţi), Threats Ameninţări) 

CES Cerinţe Educaţionale Speciale 

CNDIPT Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

INS Institutul Naţional de Statistică 


