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1.Contextul 

 

Planul de Acţiune al Colegiului Economic Mangalia are în vedere rolul pe care şi-l 

asumă în cadrul sistemului de Învăţământ Profesional şi Tehnic, în scopul corelării ofertei 

de educaţie şi formare profesională cu nevoile previzionate de dezvoltare socio-economică 

la nivelul ariei ei de acţiune, din perspectiva rezolvării nevoilor legate de asigurarea calităţii 

în educaţie şi formare profesională. 

 

 

1.1.Viziunea şi misiunea şcolii 
 
 
 
 

Viziunea şcolii 

Colegiul Economic Mangalia urmăreşte crearea unui climat educativ pentru fiecare 

tânăr beneficiar al sistemului de învăţământ, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor 

sale, atât pe plan personal, cât şi profesional. Prin promovarea unui învăţământ deschis şi 

flexibil se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi 

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

 
Misiunea şcolii 

 

Misiunea Colegiului Economic Mangalia se referă la: 

 asigurarea cadrului propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, pentru a oferi 

noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor prin transformarea unităţii şcolare 

într-un lăcaş de cultură şi civilizaţie; 

  consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, ca 

centru de resurse educaţionale pentru comunitate; 

 formarea elevilor ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa 

muncii şi într-o societate dinamică de tip european. 

 

Declaraţie de convingeri 

 Noi credem în: 

 Oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual 

şi a responsabilităţilor personale; 

 Asigurarea respectului, egalităţii şi demnităţii fiecărui individ; 

 Respectarea diversităţii etnice şi culturale; 

 Realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor şi comunitatea locală; 
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 Recunoaşterea şi aprecierea excelenţei; 

 Oferirea unor programe educative variate; 

 Dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică;  

 Încurajarea iniţiativei şi competitivităţii; 

 Crearea unui climat de învăţare bazat pe aşteptări superioare şi o puternică etică a 

muncii; 

 Implicarea în programe europene în scopul facilitării înțelegerii avantajelor integrării 

europene. 

 

1.2. Profilul şcolii 
 

Colegiul Economic Mangalia se înscrie în sistemul de învăţământ preuniversitar 

al judeţului Constanţa, manifestându-se ca o individualitate bine conturată prin oferta 

educaţională, prin realizările elevilor liceului şi prin cererea de specialişti, absolvenţi ai 

şcolii noastre. 

Colegiul Economic Mangalia este ofertantul viabil de formare profesională în 

profilul Servicii, domeniile Economic, Comerţ şi Turism şi alimentaţie, din judeţul 

Constanţa. Sunt recrutaţi elevi din localitatea Mangalia şi din zonele limitrofe, iar 

absolvenţii noştri oferă forţă de muncă în domenii de interes pentru firmele din Regiunea 

de Sud-Est. 

Totodată, absolvenţii colegiului nostru constituie o eficientă resursă umană pentru 

facultăţile din judeţul Constanţa. 

 

1.2.1. Scurt istoric 

 

Urmărind istoria în timp a liceului parcurgem o parte a istoriei învăţământului 

românesc din perioada interbelică până astăzi, care pentru şcoala noastră este istoria 

generaţiilor de profesori şi elevi, iar prin rezultatele lor, i–au dat în timp un renume. 

În anul 1940 în fosta clădire a bibliotecii orăşeneşti, după cedarea Cadrilaterului, în 

condiţiile refugierii populaţiei româneşti, Gimnaziul Mixt din Cavarna s–a mutat în Mangalia 

purtând numele de Gimnaziul Mixt Mangalia. 

Din septembrie 1941, când ia fiinţă clasa întâi a Gimnaziului Comercial Mixt 

Mangalia, clasele existente au funcţionat în lichidare în profilul teoretic şi o clasă în profilul 

comercial. Gimnaziul Comercial dă prima promoţie de absolvenţi în 1941 şi ultima în 1948. 

În anul 1948 ca urmare a aplicării reformei învăţământului se înfiinţează Şcoala 

Medie Tehnică de Administraţie Economică cu anii I şi II care preia elevii Gimnaziului Unic 

şi ai Gimnaziului Comercial. 
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În 1949, în strânsă legătură cu decretul din martie în care se prevedea 

cooperativizarea agriculturii şi înfiinţarea Centralei Cooperativelor, Şcoala Tehnică de 

Administraţie Economică devine Şcoala Medie Tehnică de Administraţie Economică, 

subordonată direct Centrocoop–ului. 

Profil foarte solicitat într-o zonă comercială cum este oraşul Mangalia, planul de 

şcolarizare prin specializările propuse asigură formarea în domeniile finanţe – contabilitate, 

administraţie şi servicii, turism şi comerţ. 

Anul 1952 provoacă un adevărat seism în viaţa paşnică a majorităţii populaţiei 

oraşului obligată printr-un ordin al autorităţilor să se strămute în alte zone din ţară. 

Urmare a depopulării oraşului şi, implicit a şcolii, precum şi a restricţiilor de intrare 

în zonă, Şcoala Medie Tehnică de Cooperaţie este mutată la Brăila, unde va continua să 

funcţioneze până la desfiinţare, în 1955. 

Din septembrie 1953 în locul acestei instituţii se înfiinţează Şcoala de 7 ani, cu 

clasele I-VII. Prin construirea în 1956 a unui nou spaţiu aceasta îşi măreşte baza materială 

şi numărul de clase. 

În 1959, la propunerea domnului profesor Terente Ilarion, se înfiinţează un liceu 

teoretic sub titulatura de Şcoala Medie Mixtă cu clasele I-XI, formă sub care funcţionează 

până în 1965. 

Prin inaugurarea în 1962 a actualei clădiri, baza materială şi numărul de clase se 

dezvoltă, liceul impunându-se din ce în ce mai pregnant ca instituţie a oraşului. 

Anul 1965 marchează o nouă transformare ca titulatură şi conţinut, Şcoala Medie 

Mixtă devenind Liceul teoretic cu clasele I–XII, formă în care funcţionează până în 1977. 

Anul 1977 marchează o nouă etapă a evoluţiei istorice, care răspunzând comenzii 

sociale transforma profilul teoretic în industrial. 

Nevoia de formare a specialiştilor în domeniul serviciilor impune introducerea în anul 

1981 a unor specializări specifice domeniului economic, astfel funcţionând un liceu mozaic, 

cu profil teoretic, industrial şi economic. 

În această formă este desfăşurată activitatea până în 1990, când restrângerea 

treptată a profilului industrial, în avantajul celui economic, conduce la apariţia Liceului 

Economic Mangalia. 

Din 1996 Liceului Economic, ca răspuns la cerinţele locale imediate, de formare a 

viitorilor specialişti necesari într-o zonă în care activitatea economică în domeniul turismului 

devine dominantă, se transformă în Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii 

Mangalia. Prin formele de învățământ: liceal, şcoală profesională, şcoală de ucenici, şcoală 

postliceală pe care le realizează, devine o prezenţă cu pondere în lumea şcolii româneşti 

din acest colţ de ţară. 
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În anul 2001 Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Mangalia devine 

Colegiul Economic Mangalia. 

Colegiul Economic Mangalia are, din punct de vedere geografic, o poziţie favorabilă, 

fiind situat în centrul municipiului, având în imediata apropiere agenţi economici care 

desfăşoară activităţi în domeniile turism şi comerţ: Centrul de Afaceri „Marea Neagră”, SC 

Tuvero SA, SC.Polux SA. etc 

 

1.2.2. Profilul actual al şcolii 

 

Pliată pe politica Guvernului României, de dezvoltare a turismului pe litoralul Mării 

Negre, politica educaţională instituţională răspunde nevoilor comunităţii locale şi regionale 

de formare a resursei umane pentru domeniile economic, administrativ, turism şi activităţi 

conexe. 

Colegiul Economic Mangalia este o unitate de învăţământ care aparţine filierei 

tehnologice, profilul Servicii, care asigură calificarea profesională a tinerilor, cu vârste 

cuprinse între 14 şi 19 ani, din municipiul Mangalia şi zonele limitrofe.  

În anul şcolar 2019-2020 prin formele de învăţământ promovate, şcoala asigură 

formarea iniţială a unui număr de 861 de elevi, în următoarelor niveluri de calificare: 

 nivelul 4 – prin învăţământul liceal, cursuri de zi şi cursuri serale, ce asigură 

calificările profesionale: 

 tehnician în activităţi economice 

 tehnician în turism 

 tehnician în gastronomie 

 organizator banqueting 

 tehnician în comerţ 

 nivelul 3 – învățământ profesional de 3 ani, ce asigură calificările profesionale 

specifice domeniilor: 

 turism şi alimentaţie: 

- calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie 

- calificarea Bucătar 

- calificarea Comerciant – vânzător 
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1.2.3. Resurse umane 
Structura resursei umane este formată din:  

a) Personal didactic şi nedidactic 

 Personal didactic de predare: 54 (dintre care 43 titulari, 5 suplinitori calificaţi,1 

suplinitor necalificat, 4 profesori pensionari)  

 Personal didactic auxiliar: 8 (2 secretari, 1 informatician, 1 administrator patrimoniu, 

1 administrator financiar, 2 laboranţi, 1 profesor documentarist)  

 Personal nedidactic: 6 (4 femei de serviciu, 1 paznic, 1 muncitor de întreţinere) 

 b) Elevi:  

Număr total de elevi: 861 dintre care: 

 învăţământ liceal, forma de zi:  

  ruta directă: 532 elevi 

 învăţământ liceal, seral:  

 ruta directa: 185 elevi 

 învăţământ profesional: 144 elevi 

 

Comparativ cu anul școlar 2018-2019, se constată o creștere a numărului de elevi 

care s-au înscris la învătământul profesional cu aprox. 2%. 

  

68%

22%

16%

Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ, 
an școlar 2019-2020

Învățământ liceal zi Învățământ liceal seral Învățământ profesional

68%

18%

14%

Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ în anul școlar 
2018-2019

Învățământ liceal zi

Învățământ liceal seral

Învățământ profesional
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1.2.4. Resurse materiale si financiare 
   

 

Unul dintre argumentele care situează Colegiul Economic Mangalia în rândul şcolilor ce 

imprimă calitate actului educaţional este baza materială: 

 
 Corpul A – cu 18 spaţii de 

învăţământ şi dependinţele aferente, dotate 

cu mobilier, utilaje şi ustensile specifice; 

 Corpul B – 3 laboratoare specifice 

domeniului alimentaţie publică. 

 Tehnică culinară 

 Cofetărie-patiserie 

 Tehnica servirii 
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1.3 Analiza rezultatelor şcolare și a frecvenței  
în perioada 2015-2019 

 

 
În anul şcolar 2015–2016, Colegiul Economic Mangalia a funcţionat cu 34 de colective 

de elevi totalizând la începutul anului şcolar un număr de 914 de elevi. 

 Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar a fost următoarea: 

- învațământ liceal zi: 90 % 

- învațământ liceal seral: 78 %; 

- învațământ profesional: 75 %. 

S-au inregistrat un număr de 25 de note la purtare sub 7, pentru absențe (în scădere 

față de anul școlar precedet). 

Numărul repetenților la finalul anului școlar 2015-2016, a fost de 14 elevi. 

Numărul repetenților după sesiunea de situații neîncheiate și corigente din august- 

septembrie 2016 a fost de 11 elevi. Numărul total repetenți în anul școlar 2015-2016 a 

fost de 25 de elevi (în scădere față de anul școlar precedent). 

 

     În anul şcolar 2016–2017, Colegiul Economic Mangalia a funcţionat cu 36 de 

colective de elevi totalizând la începutul anului şcolar un număr de 951 de elevi. 

 Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar a fost următoarea: 

- învațământ liceal zi: 94 % 

- învațământ liceal seral: 73 %; 

- învațământ profesional: 84 %. 

S-au inregistrat un număr de 41 de note la purtare sub 7, pentru absențe (în scădere 

față de anul școlar precedet). 

Numărul repetenților la finalul anului școlar 2016-2017 a fost de 26 elevi (18 au fost 

declarați repetenți la 15 iunie 2017 iar restul după încheierea situațiilor neîncheiate și a 

corigențelor din sesiunea august-septembrie 2017). 

 

 În anul şcolar 2017–2018, Colegiul Economic Mangalia a funcţionat cu 35 de colective 

de elevi totalizând la începutul anului şcolar un număr de 930 de elevi. 

 Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar a fost următoarea: 

- învațământ liceal zi: 92 % 

- învațământ liceal seral: 89 %; 

- învațământ profesional: 82 %. 

S-au inregistrat un număr de 41 de note la purtare sub 7, pentru absențe (în scădere 

față de anul școlar precedet). 
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Numărul repetenților la finalul anului școlar 2017-2018 a fost de 19 elevi (3 elevi de la 

învatamântul liceal zi și 16 elevi de la învățământul profesional). 

 

În anul şcolar 2018–2019, Colegiul Economic Mangalia a funcţionat cu 32 de colective 

de elevi totalizând la începutul anului şcolar un număr de 900 de elevi. 

 Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar a fost următoarea: 

- învațământ liceal zi: 90 % 

- învațământ liceal seral: 100 %; 

- învațământ profesional: 89 %. 

        Se constată creștetea promovabilitatii atat la invatamantul seral cat si la cel 

profesional, comparativ cu anul scolar precedent. Numarul elevilor repetenti la 

sfarsitul semestrului al doilea este mai mic cu 5 elevi fata de aceeasi perioada anului 

trecut. 

          S-au inregistrat un număr de 27 de note la purtare sub 7 (față de 41 de note 

la purtare sub 7 în anul școlar precedent).  

          Numărul repetenților la finalul anului școlar 2018-2019 a fost de 14 elevi (1 

elev de la învatamântul liceal zi și 13 elevi de la învățământul profesional). 

          Numărul total de repetenți în anul școlar 2018-2019 a fost mai mic față de 

anul școlar 2017-2018 (19 elevi), fiind în scădere față de anii școlari precedenți. 

 

 

 

 

 

 

 

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

90%

94%

92%

90%

Analiza promovabilității la învățământul liceal zi
perioada 2015-2019
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Se constată o creștere promovabilității la învățământul seral și cel profesional și o 

scădere la în învățământul liceal zi. 
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În anul școlar 2015-2016 s-au înregistrat un număr total de 65174 absenţe, din care 

28338 motivate şi 36836 nemotivate. Se constată o creștere a numărului total de absențe 

cu aprox. 3000 de absențe față de anul școlar precedent. 

În anul școlar 2016-2017 s-au înregistrat un număr total de 52312 absenţe, din care 

34046 motivate și 18266 nemotivate. 

În anul școlar 2017-2018 s-au înregistrat un număr total de 53185 absenţe, din care 

36094 motivate şi 17091 nemotivate. 

În anul școlar 2018-2019 s-au înregistrat un număr total de 47900 absenţe, din care 32690 

motivate şi 15210 nemotivate. Se constată o scădere a numărului total de absențe cu 

aprox. 10000 de absențe față de anul școlar precedent. Se constată o scădere a numărului 

de absențe de la 19,6 absențe nemotivate/elev în anul școlar 2017-2018 la un număr de 

16,9 absențe nemotivate/elev în anul școlar 2018-2019. 

 

 

 

 

 

  În planul operațional ne propunem o scădere cu cel puțin 10% a nr. total de 

absențe pentru anul școlar următor. 
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1.4 Analiza comparativă a rezultatelor elevilor de la Colegiul 
Economic Mangalia la examenul de bacalaureat-promoția 

curentă în perioada 2015-2019. 

 

 

Se constată în anul școlar 2018-2019 o scădere a procentului de promovabilitate (cu 

aprox. 5%) față de anul anterior școlar (deși în planul operațional ne-am propus creșterea 

promovabilității cu 5%). Prin derularea proiectului ROSE sperăm să ne atingem obiectivele 

din planul operațional 2019-2020. 

Rezultatele elevilor la examenul național de bacalaureat (sesiunea de vară 

și cea de toamnă), în ultimii doi ani școlari încheiați (extras din raportul ARACIP 

derulat în perioada 03-04.10.2019) 

Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au 

participat la examenul de bacalaureat, din totalul elevilor înscriși în clasa a XII-a / a 

XIII-a din anul curent 

În anul școlar 2017-2018 s-au înscris un număr de 201 elevi(164 elevi la liceu zi și 

37 elevi la învățământ seral). Dintre aceștia au participat la examenul de bacalaureat 

un număr de 170 

În anul școlar 2018-2019 s-au înscris un număr de 207 elevi(168 elevi la liceu zi și 

39 elevi la învățământ seral). Dintre aceștia au participat la examenul de bacalaureat 

un număr de 163. 

Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au 

participat la examenul de bacalaureat, din totalul elevilor absolvenți de liceu din anul 

curent 

În anul școlar 2017-2018 au absolvit un număr de 197 de elevi. Dintre aceștia au 

participat la examenul de bacalaureat un număr de 170 de elevi. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

52.38

47.29

55.97

50.98

Analiza comparativă a rezultatelor obținute la examenul de 
bacalaureat promoția curentă/sesiunea de vară
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În anul școlar 2018-2019 au absolvit un număr de 196 de elevi. Dintre aceștia au 

participat la examenul de bacalaureat un număr de 163 de elevi. 

Procentul de promovare a examenului de bacalaureat din totalul absolvenților clasei 

a XII-a / a XIII-a din anul curent. 

În anul școlar 2017-2018 procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a 

fost de 51,77% 

 În anul școlar 2018-2019 procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat 

a fost de 53,26%  

Se constată o creștere cu 1,49% 

   

1.5. Rezultatele elevilor în învățământul profesional și în 
ciclului inferior de liceu (licee tehnologice și vocaționale) la 
examenele de certificare a competențelor, în ultimii doi ani 

școlari încheiați. 
Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au susținut examenul de 

certificare a calificării 

În anul școlar 2017-2018 un număr de 23 elevi au absolvit învățământul profesional, 

22 de elevi s-au prezentat la examenul de certificare a competențelor, toți elevii 

promovând examenul. Procentul de promovabilitate a fost de 95,6%. 

În anul școlar 2018-2019 un număr de 39 elevi au absolvit învățământul profesional, 

37 de elevi s-au prezentat la examenul de certificare a competențelor, toți elevii 

promovând examenul. Procentul de promovabilitate a fost de 94,87%. 

 

1.6.Rezultatele elevilor în ciclul superior de liceu (licee 
tehnologice și vocaționale), în ultimii doi ani școlari încheiați. 

Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării 

În anul școlar 2017-2018 un număr de 197 elevi au absolvit învățământul liceal zi și 

seral, 159 de elevi s-au înscris la examenul de certificare nivel 4, 1 neprezentat, 158 

de elevi au promovat examenul. Procentul a fost de 100 %. 

În anul școlar 2018-2019 un număr de 201 elevi au absolvit învățământul liceal zi și 

seral, 147 de elevi s-au înscris la examenul de certificare nivel 4, 4 neprezentați, 143 

de elevi au promovat examenul. Procentul a fost de 100 %. 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională 

Toți elevii care s-au prezentat și au promovat examenul de certificare, au obținut 

certificatul de calificare profesională.  
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1.7 Monitorizarea absolvenților în perioada 2015-2019 
 

 
Analizând „Datele privind inserţia profesională” constatăm o creştere a recunoaşterii 

competenţelor elevilor noştri atât în mediul universitar cât şi în mediul socio-profesional.  

 

          
Monitorizare absolvenţi liceu 2015-2016 

 

Nr. total  
absolvenţi 

Nr.absolvenţi 
angajaţi 

Nr.absolvenţi 
care 

continuă 
studiile 

Nr.absolvenţi 
şomeri 

Alte situatii 
 

184 92 64 3 25 

100% 50 % 35 %  2 % 13 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare absolvenţi liceu 
2016-2017 

 

Nr. total 
absolvenţi 

Nr.absolvenţi 
angajaţi 

Nr. Absolvenţi 
care continuă 

studiile 

Nr.absolvenţi 
şomeri 

Alte situatii 
 

180 84 62 14 20 

100% 46 % 34 %  7 % 13 % 

 

Nr.absolvenţi 
angajaţi; 50%

Nr.absolvenţi 
care continuă 
studiile;35%

Nr.absolvenţi 
şomeri; 2%

Alte situatii; 13%

Monitorizarea absolvenților de liceu an școlar 
2015-2016 

Nr.absolvenţi angajaţi Nr.absolvenţi care continuă studiile

Nr.absolvenţi şomeri Alte situatii

46%

34%

7%
13%

Monitorizarea absolventilor de liceu 2016-2017

Nr.absolvenţi angajați Nr.absolvenţi care continuă studiile Nr.absolvenţi şomeri Alte situatii
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Monitorizare absolvenţi liceu 
2017-2018 

 

Nr. total 
absolvenţi 

Nr.absolvenţi 
angajaţi 

Nr. Absolvenţi 
care continuă 

studiile 

Nr.absolvenţi 
şomeri 

Alte situatii 
 

162 22 93 3 44 

100% 14% 58% 2% 28% 

 

 

 

 

Monitorizare absolvenţi liceu 
2018-2019 

 

Nr. total 
absolvenţi 

Nr.absolvenţi 
angajaţi 

Nr. Absolvenţi 
care continuă 

studiile 

Nr.absolvenţi 
şomeri 

Alte situatii 
 

165 6 85 26 48 

100% 3,7% 51,6% 15,7% 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constată că aprox.jumătate dintre absolvenții 2018-2019 își continuă studiile în 

învătământul postliceal și universitar, iar diferența de absolvenți se angajează pe piața 

muncii, sunt șomeri sau lucrează în străinătate. 

 

 

14%

58%
2%

28%

Monitorizarea absolventilor de liceu, an școlar 
2017-2018

Nr.absolvenţi angajati Nr.absolvenţi care continuă studiile

Nr.absolvenţi șomeri Alte situatii

3.70%

51.60%

15.70%

29%

Monitorizarea absolvenților de liceu -
promoția 2018-2019

Nr.absolvenţi angajati Nr.absolvenţi care iși continuă studiile

Nr.absolvenţi șomeri Alte situatii
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1.8. Priorităţi naţionale 
 

Pentru România, integrarea în Uniunea Europeana (UE) - acţiune asumată politic, 

are efecte semnificative asupra ocupării forţei de munca şi implicit asupra educaţiei şi 

formarii profesionale, ca parte a educaţiei. Educaţia şi formarea profesionala a forţei de 

munca din România vor contribui la definirea locului şi rolului României în structura Uniunii 

Europene. In conformitate cu prevederile tratatului UE, politica educaţională a Uniunii 

Europene este în principal definită în contextul naţional, cu respectarea diversităţii culturale 

şi lingvistice. Condiţii fireşti legate de asigurarea egalităţii şanselor cetăţenilor statelor 

membre UE şi candidate, la piaţa muncii impun norme şi recomandări acceptate de statele 

UE. Se are în vedere ca finalităţile în formare şi educaţie să răspundă cerinţelor 

subsistemelor dezvoltate armonizat în cadrul UE. 

Conform PLAI 2013-2020 priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului sunt: 

 Realizarea echităţii în educaţie; 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor-cheie; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

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

economice şi sociale; 

 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, 

către mediul social, economic şi cultural; 

 Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 

învăţarea permanentă, ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

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

educaţionale 

 

1.9 Obiective şi priorităţi regionale şi locale 
 

 Regiunea de dezvoltare Sud-Est are o suprafaţă de 35762 km pătraţi şi este alcătuită 

din județele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea.  

În ultimii ani se înregistrează o tendinţă de scădere a populaţiei ocupate, fiind mai 

accentuată în industrie, datorită procesului de lichidare şi restructurare a marilor 

întreprinderi, în timp ce se constată o creştere a populaţiei ocupate în agricultura şi servicii  

Membră a UE, România va trebui să-şi orienteze strategiile privind creşterea 

economică şi crearea de locuri de muncă, către obiective ce vizează creşterea calităţii 

educaţiei pentru a satisface cererea de noi competenţe şi calificări, în contextul în care piaţa 

europeană a locurilor de muncă trebuie să se adapteze rapid la noul context mondial 

(globalizare, evoluţia tehnologică, schimbările climatice, supraexploatarea resurselor).  
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Învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT) trebuie să contribuie prin oferta 

educaţională şi calitatea formării profesionale a absolvenţilor la dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale. Plecând de la acest 

deziderat, Consorţiul Regional al Regiunii Sud-Est îşi exprimă viziunea asupra TVET prin 

două direcţii majore de acţiune: 

 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială 

durabilă de la nivel local, regional şi naţional precum şi la interesele şi nevoile de 

educaţie şi formare ale elevilor. 

 Creşterea calităţii actului educațional ca bază a succesului inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor. 

Învăţământul profesional şi formarea profesională reprezintă o legătură vitală între 

lumea educaţiei şi a muncii 

 

 Învăţământul pentru comerţ  

Conform PRAI este necesară creşterea ponderii învăţământului pentru comerţ la 

aproximativ 11% pe următoarele considerente: 

- judeţul Constanţa are zone cu mare potenţial turistic (Litoralul Mării Negre, 

vecinătatea cu zona de frontieră - Bulgaria, zonele vini-viticole Ostrov, Murfatlar, 

Cernavodă, Medgidia , zonele arheologice de la Adamclisi-Histria-Callatis,etc.)  

- Creşterea venitului pe cap de locuitor şi a PIB, ceea ce va conduce la intensificarea 

schimburilor comerciale; 

- Se dezvoltă comerţul rural calificat; 

- Creşte numărul întreprinzătorilor – persoane fizice, asociaţii familiale şi întreprinderi 

mici şi mijlocii; 

 Învăţământul pentru turism şi alimentaţie publică deţine ponderea de 16,8%, cea 

mai mare pondere din regiune. Având în vedere potenţialul turistic al judeţului se poate 

aprecia că un procent de 14-15 % este adecvat cererii viitoare la nivel local, fiind determinat 

pe baza analizelor de nevoi ale agenţilor economici în perspectiva următorilor ani. Este de 

remarcat că turismul este preponderent sezonier şi acest fapt va trebui să conducă la efortul 

şcolilor de a oferi un spectru mai larg de competenţe absolvenţilor astfel încât aceştia să 

poată exercita mai multe profesii. 

Mangalia va deveni un centru zonal puternic valorificând toate oportunităţile date 

de existenţa unor activităţi economice de anvergură, care dau caracteristicile generale ale 

economiei locale (turism şi activităţi portuare), dar care la rândul lor generează activităţi 

conexe permanente sau sezoniere. 

Ca destinaţie turistică, municipiul Mangalia va prelucra oferta actuală de turism luând 

în considerare atât potenţialul turistic local cât şi tendinţele înregistrate pe plan internaţional. 
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Această componentă a viziunii propune o departajare a ofertelor turistice la nivel de zonă 

turistică Mangalia, în funcţie de natura potenţialului de care fiecare staţiune dispune. 

Această propunere are la baza o analiză a nevoilor şi sugestiilor venite din partea turiştilor, 

cât şi din partea membrilor comunităţii locale. 

Delimitarea ofertelor turistice presupune punerea în valoare a acelor caracteristici 

care dau sau pot da unicitate staţiunilor municipiului Mangalia: 

 Mangalia – turism nautic, turism cultural-religios, turism de afaceri, pescuitul 

recreativ/sportiv şi găzduirea/organizarea unor competiţii sportive care să capete caracter 

permanent; 

 Saturn, Venus – turism balnear şi de agrement şi specificul zonei va fi dat şi de 

organizarea pe cordonul Saturn – Venus a unui târg permanent de produse artizanale (vor 

participa producători din toata ţara) ; 

  Neptun, Olimp – destinaţii “fancy” în care vor fi evidenţiate sau create o serie de 

caracteristici precum: 

- unităţile de cazare clasificate sau ridicate la categorii superioare ; 

- încurajarea înfiinţării unei reţele de cazinouri care vor da efervescenţă vieţii de 

noapte ; 

 - amenajare zone de promenada speciale în jurul ariei protejate de Stejari Brumării 

(zona Lacurilor de agrement învecinate Neptun 1 şi Neptun 2)  

- caracterul de zonă de shopping (posibilitatea concentrării unor magazine de lux pe 

anumite locaţii potrivite şi desfiinţarea lanţurilor de magazine din interiorul staţiunilor) ; 

- posibilitatea de a organiza într-o locaţie deosebită prezentări de modă interne şi 

internaţionale ; 

 Jupiter, Cap Aurora – destinaţie ce vizează promovarea unor oferte turistice 

însoţite de modalităţi de agrement destinate în mod special, dar nu exclusiv, copiilor: 

- organizare sejururi pentru copii – tabere de lucru şi agrement, de odihnă şi educaţie  

- organizare concursuri naţionale şi internaţionale pentru copii – colaborare cu 

organizaţii şi instituţii de învăţământ. 

Colegiul Economic Mangalia este situat în regiunea de Sud-Est a României, la 

graniţa cu Bulgaria. Această regiune este un spaţiu multicultural, plurietnic, care dispune de 

un potenţial turistic remarcabil şi de resurse naturale atractive. 



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII, 2016-2020 

24 

 

 

Poziționarea Colegiului Economic Mangalia în zonă 
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2. Analiza nevoilor 

 

Pentru analiza nevoilor s-a realizat analiza mediului extern și intern. 

 

2.1. Analiza mediului extern 

 
În această analiză sunt cuprinse informaţii de natură politică, economică, 

demografică, educaţională, cu influenţele şi interdependenţa dintre ele. 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară orientarea învăţământului atât 

la nivel naţional cât şi la nivel local printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei 

educaţionale având în vedere perspectiva scăderii populaţiei şcolare.  

 

2.1.1. Analiza demografică 

 

A. Populaţia totală. Dinamica generală, pe sexe, medii și grupe de vârstă 

Evoluția numerică a populației rezidente (stabile), conform criteriului reşedinţei 

obişnuite pe teritoriul județului pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, indiferent de cetăţenie, 

comparabilă cu rezultatele Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor a fost următoarea: 

Perioada 
Nr. locuitori În procente față de total 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

01 iul. 2010 723796 48,6 51,4 69,7 30,3 

20 oct. 2011 684082 48,7 51,3 68,8 31,2 

01 iul.2012 684222 48,7 51,3 68,7 31,3 

01 iul.2013 684406 48,4 51,6 68,5 31,5 

01 iul.2014 683901 48,8 51,2 68,3 31,7 
(Sursa: Anuarul statistic al județului Constanța – 2015) 

Față de perioada 01 iulie 2010 se constată o scădere în 2014 a totalului populației 

cu 0,94%, și o ușoară creștere a populației de gen masculin cu 0.1% și a celei din mediul 

rural (0,5%). 

În ansamblu analiza populaţiei pe medii de rezidenţă arată că în anul 2010 populaţia 

din mediul urban era mai numeroasă decât cea din mediul rural cu 57%, comparativ anul 

2014, când diferența era de (54%). 

Pe grupe de vârstă distribuția populației din județul Constanța este: 
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Grupa de vârstă 
(total) 

2010 2011 2012 2013 2014 

0-4 ani 723796 724276 684222 684406 683901 

5-9 ani 39822 39705 37770 36782 35971 

10-14 ani 34482 34838 35950 35762 35567 

15-19 ani 37495 36068 34066 34446 34853 

……………..      

75-79 ani 19517 19986 20621 20882 21321 

80-84 ani 11011 11662 12491 13043 13463 
(Sursa: Anuarul statistic al județului Constanța – 2015) 

Dinamica populaţiei indică tendinţa de îmbătrânire demografică, caracterizată prin 

reduceri ale ponderii efectivelor din grupa 0-19 ani în total populaţie de la nivelul judeţului 

şi creşteri ale ponderii populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste.  

La nivelul municipiului Mangalia și a zonelor limitrofe populația era structurată la 

data de 1 iulie 2014 astfel: 

Localitatea Total locuitori Masculin Feminin 

Mangalia 42562 20640 21922 

23 August 5688 2855 2833 

Albești 3751 1890 1861 

Costinești 3148 1553 1595 

Limanu 6510 3296 3214 

Pecineaga 3423 1746 1677 

Topraisar 6108 3078 3030 
(Sursa: Anuarul statistic al județului Constanța – 2015) 

 Structura populației școlare din județul Constanța 

Învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă, cu frecvență la distanță 

Populația școlară 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Total, din care: 154026 142941 139380 135552 138786 

M 78851 74695 72457 70452 71704 

F 75175 68246 66923 65100 67082 

Învăţământ primar şi 
gimnazial, din care: 

57253 55616 60383 61024 61619 

M 29763 29045 31506 31793 32077 

F 27490 26571 28877 29231 29542 

Învățământ liceal, din 
care 

31616 32227 30596 28313 26855 

M 16377 16857 15776 14500 13514 

F 15239 15370 14820 13813 13341 

Învățământ 
profesional, din care: 

2177 645 686 711 1179 

M 1400 415 497 552 905 

F 777 230 189 159 247 

Învățământ postliceal 
și de maiștri, din 

care: 
2078 2665 3402 3611 4350 

M 418 584 839 1229 1439 

F 1660 2081 2563 2382 2911 
(Sursa: Anuarul statistic al județului Constanța – 2015) 
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Per total, se observă o scădere a populației școlare până în anul școlar 2013-2014 

cu 17,7%, apoi o ușoară creștere cu 0,97% în anul școlar 2014-2015. În cazul 

învățământului liceal trendul este descrescător cu 0,85% în 2014-2015 față de 2011-2011. 

Învățământul profesional a înregistrat o scădere semnificativă în 2011-2012 cu 29,6% față 

de 2010-2011, apoi o ușoară creștere în anul școlar următor cu 0,94%, ca în anul școlar 

2014-2015 să crească cu 

 
 Structura etnică 

Regiunea Sud-Est se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică 

şi religioasă. Datele de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002, arată că 4,8% 

din populaţia Regiunii Sud – Est o reprezintă minorităţi etnice. 

Structura etnică la nivelul regiunii se prezintă astfel : 

 etnia Romă (1,7 % ); 

 comunitatea ruşilor lipoveni (0,9%) - concentrată în judeţul Tulcea reprezentând 

16.350 de persoane din 25.464 persoane de această etnie la nivelul regiunii;  

 comunitatea grecilor (0,1% ); 

 comunitatea turcă (1%) – concentrată în judeţul Constanţa reprezentând 27.914 

persoane în acest judeţ faţă de 32.098 persoane de această etnie la nivel 

regional; 

 comunitatea tătară destul de numeroasă, concentrată la nivelul judeţului 

Constanţa, unde au fost înregistrate 23.230 persoane din 23.935 la nivelul întregii 

ţări. 

În perioada actuală, la nivelul judeţului se înregistrează un număr de 30.535 

persoane de etnie rromă, 4,2% din populaţia judeţului. Din acest număr, două treimi 

reprezintă populaţia tânără, până în 40 de ani iar restul de o treime, populaţia cu vârste 

peste 40-45 de ani( sursa: Biroul judeţean pentru Rromi - Prefectura Constanţa). 

 Mişcarea migratorie 

În anul 2014 migrația internă la nivelul județului Constanța a înregistrat o diferență 

de 175 de persoane, între cei plecați (12740) și cei veniți (12565), iar în ceea ce privește 

migrația internațională, au fost înregistrați 444 imigranți și 247 emigranți, ponderile mai mari 

fiind în mediul urban, în ambele cazuri. 

 
B. PROIECŢII DEMOGRAFICE  

 

Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul 

anului 2025 arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele( 

anexa 1 DEMOGRAFIE). La nivelul judeţului Constanţa scăderea prognozată în 2025 faţă 

de 2005 este cu 7%.  
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Pe grupe mari de vârstă, la nivelul judeţului scăderea prognozată pentru populaţia 

cu vârsta între 0-14 ani este mai mare decât în cazul celorlalte grupe de vârstă (scădere cu 

23,6% , valoare inferioară mediei regionale de 29,3%). Populaţia din grupa de vârstă peste 

65 de ani va creşte semnificativ în perspectiva 2025 cu 38,7% faţă de anul 2005, cu mult 

peste valorile regională(10,8%) (vezi fig. 2.1.).  

La grupa de vârstă 15-64 ani reducerea prognozată este de 10,9%, valoare 

inferioară mediei regionale de 13,5%. 

 

 

 

Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-

24 ani, previziunea pentru orizontul anului 2025 arată o scădere la nivelul judeţului, pentru 

toate grupele de vârstă (fig.2.2.). (anexa 1 DEMOGRAFIE).  

La grupa de vârstă 3-6 ani, la orizontul anului 2025 se preconizează o scădere cu 

26,9% faţă de anul 2005, scădere inferioară celei prognozate pentru nivelul regional de 

31,2%.  

La grupa de vârstă 7-14 ani, în 2025 se preconizează o scădere cu 18,5% faţă de 

populaţia şcolară din această grupă de vârstă din 2005. Şi în cazul acestei grupe de vârstă 

scăderea prognozată este sub cea regională (26,7%)  
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Cea mai mare scădere se preconizează pentru populaţia din grupa de vârstă 15-24 

ani, această scădere estimată fiind cu 38,4%, inferioară mediei regionale de 40% . 

 
C. PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ  

 
Din punctul de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării 

profesionale, apreciem următoarele: 

 Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 

15-24 ani impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin: 

 Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punctul 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; 

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

accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-

profesională a absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea 

parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri în concordanţă 

cu nevoile acestora. 

 Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, apreciem că 

va conduce la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, 

învăţământul fiind chemat să răspundă prin oferta de formare la această realitate, 

atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum adaptat; 

 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 şcolar interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare. 

 Diversitatea etnică caracteristică judeţului impune soluţii pentru asigurarea 

accesului la educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice 

defavorizate, în special pentru populaţia rromă. 

 Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană are ca efecte, datorită 

migraţiei externe, un important deficit de forţă de muncă. Fenomenul este deja 

sesizat în Regiunea Sud Est în industria construcţiilor navale şi în construcţii. 
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D. IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT 

 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare 

economică. 

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

profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, 

mecanica prin calificări ce se adresează industriei navale, hotelurilor, obiectivelor 

turistice şi comerciale. Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare 

domeniu trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea (vezi capitolul Piaţa 

muncii). 

 Orientările actuale ale educaţiei şi formării profesionale impun o informare 

permanentă a elevilor şi părinţilor precum şi a membrilor comunităţilor locale 

cu privire la necesitatea, încurajarea şi impulsionarea formării pe tot parcursul vieţii, 

în contextul creşterii mobilităţii forţei de muncă dar şi a versatilităţii acesteia.  

 Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale 

produse de investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

 Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizat 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 de documentare 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 vieţii. 

 

2.1.2. Analiza profilului economic al judeţului 
 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI 

 
A. Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB)  

 

Din punct de vedere economic, de-a lungul perioadei analizate evoluţia PIB a fost 

una ascendentă. Majoritatea firmelor înregistrate, indiferent de mărimea acestora, activau 

în perioada 2008-2013 în Comerţ, activitate care acoperă mai bine de o treime din unităţile 

judeţului. Structura cifrei de afaceri pe activităţi economice arată că cea mai importantă 

contribuţie la nivelul judeţului din perioada 2008-2013 au avut-o activităţile din: 

- Comerţ (35-37%) din volumul investiţional al judeţului Constanţa 
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- Industria prelucrătoare (27-33%) din volumul investiţional al judeţului Constanţa 

 - Industria energetică (44-53%) din volumul investiţional al judeţului Constanţa.  

 

2.1.3. Analiza pieţei muncii 
 

Din totalul populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale de 291,6 

mii persoane, evoluția pe sectoare ale domeniului Servicii este următoarea: 

Activitatea (CAEN) 
2011 
(mii 

persoane) 

2012 
(mii 

persoane) 

2013 
(mii 

persoane) 

2014 
(mii 

persoane) 

Comerţ cu ridicata şi 
cu amănuntul, 
repararea şi 
întreţinerea 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

45,2 46,8 48,7 48,5 

Hoteluri şi restaurante 7,7 8,4 8,8 8,9 
Activităţi de servicii 
administrative şi 
activităţi de servicii 
suport 

10,6 12 11,9 11,7 

 

 

Evoluția ratei șomajului 

În perioada 2008-2013, efectivul populaţiei ocupate totale s-a redus semnificativ în 

cazul activităţilor: 

- Industrie prelucrătoare 

- Transport şi depozitare 

- Construcţii 

- Învăţământ 

- Sănătate şi asistenţă socială.  
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Pe de altă parte, s-a înregistrat o creştere a efectivului populaţiei ocupate în: 

- activităţi din comerţ 

- activităţi de servicii administrative 

- activităţi de servicii suport 

- informaţii şi comunicaţii. 

Structura salariaţilor pe activităţi economice evidenţiază în perioada 2008-2013 o 

concentrare a acestora în Comerţ (18-20%) şi în Industria prelucrătoare (15-18%). 

Principalele activităţi în care se regăsesc salariatele din judeţ sunt: 

- Comerţ  

- Industria prelucrătoare 

- Sănătate şi asistenţă socială 

- Învăţământ 

Salariaţii de sex masculin activează cu preponderenţă în: 

- Industria prelucrătoare (18-22%) 

- Transporturi şi depozitare 

- Construcţii şi Comerţ. 

La nivelul județului Constanța rata locurilor de muncă vacante se situa aproximativ 

la nivelul mediei naționale, dar peste media regională. Conform acestui indicator, județul 

Constanța este printre cele mai dinamice din regiune.  

Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt generate de: 

- sectorul servicii (cca. două treimi dintre locurile de muncă vacante înregistrate la 

nivel județean – 59.6%) 

- sectorul construcții (35.7% dintre locurile de muncă vacante înregistrate în baza de 

date pentru județul Constanța). 

Din numărul de locuri de muncă analizate la nivelul județului Constanța, o majoritate 

de 63.8% sunt deschise pentru absolvenți de învățământ profesional, gimnazial, primar sau 

fără școală (fără studii medii) și doar o minoritate de 6.0% pentru absolvenți de studii 

superioare.  

Competențe comune/transferabile sunt identificate ca generând nevoie de formare 

cu precădere pentru absolvenții cu studii medii și studii superioare. Ponderea absolvenților 

promoției 2014 în județul Constanța înregistrează o valoare ușor superioară celor de la nivel 

național și regional (1,4%), ceea ce subliniază cererea moderată pentru această categorie 

de forță de muncă la nivel local. 

Analizând structura ocupațională a absolvenților angajați, constatăm că, la nivelul 

județului Constanța, aceștia și-au găsit locuri de muncă în special în ocupații de tehnicieni 

și alți specialiști, lucrători în domeniul serviciilor și specialiști în diverse domenii. Așadar, 

cea mai importantă zonă ocupațională care a servit drept debușeu profesional pentru 
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absolvenții județului Constanța din promoția 2014 rămâne cea a tehnicienilor și alți 

specialiști.  

Din analiza sectoarelor economice pe baza datelor statistice din PDR 2007-2013 şi 

din Anuarele statistice ale României evidenţiază o serie de aspecte specifice regiunii Sud - 

Est care sunt prezentate în continuare. 

 

Turismul 

Datele furnizate de Registrul Comertului si de Ministerul Finantelor, care arata ca 

numarul companiilor care activeaza in domeniul turismului romanesc a depasit pragul de 

3.000, fiind in crestere cu peste 1.000 fata de 2010. 

În 2014, cifra de afaceri cumulata a firmelor din sectorul turismului a ajuns la nivelul 

de 4,3 miliarde de lei, in crestere cu aproape doua miliarde de lei fata de 2010. 

Datele statistice partiale indica faptul ca, in 2015, afacerile din acest sector au 

depasit nivelul din anul precedent. Analistii pun dezvoltarea sectorului turistic pe seama 

cresterii increderii in economia romaneasca, pe imbunatatirea conditiilor macro-economice, 

mai ales dupa reducerea TVA, pe relativa stabilitate a monedei nationale si pe evolutia 

ofertelor din turism. 

Turismul litoral a cunoscut o serie de fluctuaţii, această situaţie având drept cauză 

principală existenţa unor alternative percepute de turişti ca fiind net superioare produselor 

autohtone în ţările vecine sau apropiate (Bulgaria, Grecia, Cipru). Deşi litoralul Mării Negre 

atrage cel mai mare număr anual de turişti şi posedă cea mai mare capacitate de cazare 

dintre zonele de interes turistic din România, principala problemă a produselor turistice 

oferite pe litoral sunt preţurile mari în comparaţie cu serviciile oferite, infrastructura turistică 

în general învechită şi administrarea defectuoasă a plajelor. Insuficienta exploatare a 

potenţialului oferit de Litoralul Mării Negre, a făcut ca majoritatea covârşitoare a turiştilor 

care au venit aici să fie români. Prelungirea sezonului turistic pe litoral se poate realiza nu 

doar ţinând deschise hotelurile şi celelalte spaţii de găzduire şi alimentaţie în extrasezon, ci 

oferind motivaţii pentru ca turiştii să vină aici indiferent de anotimp. Printre aceste motivaţii 

sugerate se pot avea în vedere diverse oferte ale turismului de sănătate, de repunere în 

formă ori de stare de bine sau chiar oferte ale turismului de afaceri.  

Conform revistei Capital nr turiștilor care au ales litoralul în sezonul estival 2016 

”a fost de aproape 1,7 milioane de persoane, dar s-a redus durata sejurului. Cei mai 

mulţi au fost români, care nu au mai plecat în străinătate din cauza situaţiei internaţionale 

tensionate. Dar sunt şi mai mulţi străini care au ales România, vara aceasta, tot cu 

argumentul siguranţei. Peste 553.000 de străini şi-au petrecut vacanţele în ţara noastră 

în iulie, cu 6 procente mai mulţi comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, când 1,5 

milioane de persoane au ales litoralul românesc drept destinație turistică.” 
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Conform INS al României capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2014 a 

crescut cu 2% faţă de aceeaşi dată a anului trecut. 

 
Evoluţia numărului structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

 pe tipuri de structuri în perioada 2013-2014 

TIP DE STRUCTURĂ 2013 2014 2015 

Total 6009 6130  

Hoteluri 1445 1473  

Hosteluri 185 204  

Moteluri 215 212  

Vile turistice 621 624  

Cabane turistice 152 162  

Pensiuni turistice 1335 1323  

Pensiuni agroturistice 1598 1665  

Bungalouri 249 242  
Alte tipuri 209 225  

 

Din analiza mediului economic se constată diversitatea activităţilor economice, 

creşterea ponderii serviciilor în economia judeţeană (având cea mai mare contribuţie în 

formarea PIB regional), precum şi dinamica construcţiilor. Economia judeţului se află pe un 

trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate pentru produsul intern brut, valoarea 

adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile străine. 

Se apreciază că domeniile de formare profesională iniţială prioritare sunt:  

 Comerţ 

 Turism şi alimentaţie 

 Construcţii 

 Mecanică  

Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici 

impun dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile şcolare IPT şi agenţi economici pentru 

adaptarea curriculum-ului, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi 

dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi economici. 

În anul 2013 populaţia activă civilă din judeţul Constanţa reprezenta 28,7% (308,6 

mii de persoane) din populaţia activă civilă totală din regiunea Sud-Est, comparativ cu 

24,9% (306,1 mii de persoane) în anul 2000.  

În anul 2013 resursele de muncă din judeţul Constanţa reprezentau 26,7% (491,1 

mii persoane) din resursele de muncă totale din regiunea Sud-Est. În anul 2013, rata de 

activitate a resurselor de muncă din judeţul Constanţa a fost de 62,8%, mai mare cu 4,4 pp. 

decât rata de activitate de la nivelul întregii regiuni. Evoluţia numărului de şomeri din judeţul 

Constanţa reflectă situaţia macroeconomică. Dinamica structurii pe sexe pune în evidenţă 

ponderea semnificativ mai mare a bărbaţilor în totalul şomerilor înregistraţi la nivelul 

judeţului Constanţa, comparativ cu femeile. Dinamica structurii pe niveluri de pregătire pune 
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în evidenţă ponderea semnificativ mai mare a şomerilor cu nivel de pregătire scăzut (studii 

primare, gimnaziale şi profesionale), comparativ cu şomerii care au un nivel de pregătire 

mediu sau ridicat. Ponderea celor cu nivel scăzut de educaţie şi a celor cu nivel superior de 

pregătire a crescut în total şomeri ai judeţului, în timp ce ponderea şomerilor cu nivel mediu 

de educaţie în total şomeri a scăzut. În anul 2013, rata şomajului în judeţul Constanţa a fost 

de 4,4%, mai mică cu 2,3 pp. decât cea de la nivelul regiunii Sud-Est. Din punct de vedere 

al structurii, în anul 2013, ponderea populaţiei ocupate de sex masculin era mai mare cu 

12,8 pp. în defavoarea ponderii populaţiei ocupate de sex feminin. 

 

2.1.4 Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 

pe activităţi economice, la nivelul regiunii 

 

Un sistem de învăţământ profesional modern, precum si infrastructura pentru 

formarea profesionala continua si crearea oportunităţilor de a evolua în cariera presupun 

asigurarea a două cerinţe, care nu pot fi abordate decât împreună. 

Conform datelor din PLAI şi PRAI, se remarcă o pondere mare a populaţiei şomere 

din grupa 15-24 ani (14,5% din totalul şomerilor) cu diferenţe între cele două sexe (numărul 

şomerilor de sex masculin fiind de 52% din totalul şomerilor la această grupă de vârstă).  

Aceasta trebuie să fie obiect de analiză la nivel local şi la nivelul parteneriatului 

şcoală-angajatori-familie, pentru identificarea cauzelor care au generat situaţiile respective 

şi adoptarea măsurilor pentru diminuarea fenomenului.  

  Cauzele acestui fenomen ar pute fi: 

 oferta educaţională neadecvată cerinţelor pieţei muncii; 

 competenţele scăzute ale absolvenţilor în raport cu cerinţele angajatorilor; 

 refuzul absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii sau pentru formare iniţială 

în meserii cerute pe piaţa muncii.  

În 2011, 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. Studiul a fost realizat de către 

INCSMPS în calitate de partener în cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele 

pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriatb a fost Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic. 

Analizând informațiile cu privire la dinamica cererii potențiale (măsura creării sau 

distrugerii de locuri de muncă în viitor) și a cererii înlocuite (definită ca număr de locuri de 

muncă rezultate din retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a 
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pensionărilor) s-au estimat locurile de muncă disponibile, in ipotezele de calcul al celor 

două variabile. 

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:  

Într-un scenariu optimist Comisia Naţională de Prognoză  pentru perioada 2014- 

2020  a prognozat un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în 

construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032. 

 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcție de 

dinamica economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional 

pentru perioada 2016 – 2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist și a 

celui moderat și creșterea acesteia în ipoteza scenariului optimist.  (mii persoane) 

Anul 
scenariu 

PESIMIST 
scenariu MODERAT 

(de bază) 
scenariu 

OPTIMIST 

2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

2018 8794 8982 9452 

2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 
(PLAI Constanța 2013-2014 în perspectiva 2010) 

 

Prognoze ale cererii pentru județul CONSTANŢA 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale cererii potențiale  185640 184997 184323 183620 182890 

Prognoze ale cererii inlocuite  722 719 717 714 711 

Prognoze ale cererii agregate  186362 185716 185040 184334 183601 
(PLAI Constanța 2013-2014 în perspectiva 2010) 

 
Concluzii pentru Î.P.T. 

 

 Actorii educaţionali trebuie să anticipeze nevoile de calificare şi să adapteze oferta 

educaţională de formare la nevoile pieţei muncii.  

 Se impun acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor şi 

părinţilor, a factorilor educaţionali cu privire la evoluţia sectorului economic. 

 Numai parteneriatele active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de 

Muncă, comunităţile locale, autorităţi şi alte organizaţii  pot contribui la integrarea socio-

profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 Şcolile din ÎPT resimt mai mult ca oricând oportunitatea unei implicări active ca 

furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere următoarele acţiuni: 
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o creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe 

pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi; 

o adecvarea calificării cu locul de muncă; 

o reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii; 

o recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor 

dobândite pe cale formală şi informală; 

o diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă (exemple: 

programe de formare la distanţă, consultanţă, etc.). 

 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire 

 în Regiunea Sud-Est , 2013-2020 

 

Domeniul de educaţie şi formare 
profesională 

Ponderi previzionate ale cererii 
de formare profesională pentru 

2013-2020   (%) reg.SE 

Comerţ 13 

Economic 7,7 

Turism şi alimentaţie 2,6 
(PLAI Constanța 2013-2014 în perspectiva 2020) 

 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire  

în judeţul CONSTANŢA 

 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 

Ponderi previzionate ale 
cererii de formare 

profesională pentru 2014-
2020    (%) 

Comerţ 5 

Economic 10 

Turism şi alimentaţie 18 
(PLAI Constanța 2013-2014 în perspectiva 2020) 

 

Diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului, 

adoptate în CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional in cadrul 

studiului previzional, sunt justificate in baza urmatoarelor considerente:  

- în domeniul turism şi alimentaţie solicitările sunt numeroase şi în creştere, ţinând 

cont de potenţialul turistic al zonei, unde pe perioada verii sunt numeroase solicitări 

şi existenţa perspectivei de dezvoltarea a domeniului. Acest domeniu  cu calificările 

existente permit absolvenţilor iniţierea unor activităţi antreprenoriale. 

- în domeniul comerţ solicitările sunt constante sau în descreştere pe piaţa muncii 

- în domeniul economic se preconizează o ușoară creștere a solicitărilor 
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Din analiza evoluţiilor prognozate (şi menţionate în PLAI) pentru cerere-ofertă şi 

pentru cerere în perspectiva 2020 se apreciază că este necesară adaptarea ofertei de 

formare iniţială în următoarele direcţii: 

 preocuparea esenţială a şcolilor trebuie să fie aceea de asigurare a unei înalte calităţi 

a formării profesionale. Acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor 

umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori pe domenii de 

activitate.  

 din analiza evoluţiei prognozate pentru cererea potenţială pe activităţi economice în 

perioada 2007-2013, se constată că trenduri de scădere a cererii se estimează la 

activităţile din agricultură, administraţie publică, iar trenduri de creştere a cererii pe 

piaţa muncii se estimează la industria navală, construcţii, comerţ, alimentaţie publică, 

transport, depozitare şi industria prelucrătoare.  

Populația școlară 

Dezvoltarea sistemelor naţionale de învăţământ şi formare profesională este 

considerată ca un răspuns eficient la provocările economice viitoare. În termeni societali, 

funcţia fundamentala a unui sistem de învăţământ profesional si tehnic eficient este de a 

furniza societăţii pe care o serveşte forţa de munca apta, adaptabila si mobila, capabila sa 

demonstreze competentele cerute pe piaţa muncii, la nivel local si naţional adaptate 

stadiului de dezvoltare a tehnologiilor, capabile sa anticipeze într-o anumita măsura evoluţia 

tehnologica.  

Evoluția populației școlare, conform Anuarului statistic 2015 este următoarea: 

 

 
Notă: Începând cu anul școlar 2014/2015, în populația școlară se vor cuprinde copiii din creșe. Începând cu anul școlar 2009/2010, 
cuprinde pe lângă studenții de licență și cursanții înscriși la master, cursuri postuniversitare, programe doctorale și postdoctorale. 
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Evoluția absolvenţilor de gimnaziu în perioada 2015-2019: 

 

Judeţ/ Localitate 
PROMOTII 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Scoala nr. 1  60 98 54 56 38 

Scoala nr. 2 53 64 47 42 45 

Scoala nr. 3 103 103 103 105 95 

Scoala nr. 5 82 101 76 79 70 

Liceul Teoretic Callatis 50 56 54 59 78 

Total: Mangalia 348 422 334 341 326 

Localitatea 23 August 24 23 16 25 30 

Mosneni 16 12 7 14 22 

Dulcesti 18 13 14 10 - 

Albesti 20 31 15 15 39 

Cotu Vaii 11 10 10 10 12 

Tuzla 47 57 61 68 47 

2 Mai 24 29 22 24 21 

Limanu 23 34 28 13 14 

Pecineaga 30 39 35 34 59 

Total rural 213 248 208 213 244 

Total general 561 670 542 554 570 

 

SURSA: sondaj şcolile din municipiul Mangalia , oraşele şi comunele limitrofe 

 

La nivelul municipiului Mangalia, în anul școlar 2019/2020, se înregistrează  o 

scădere a numărului de absolvenţi de clasa a VIII-a de la 341 la 326. 

Se constată că la nivelul școlilor generale din comunele limitrofe, numărul 

absolvenților claselor a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, va fi de aproximativ 570 de elevi. 

Starea financiar - economică precară a familiilor din mediul rural este o realitate cu 

grave consecinţe asupra tinerilor, aflaţi în imposibilitatea continuării studiilor. 

Creşterea şomajului şi migraţia populaţiei reprezintă principalele cauze de abandon 

şcolar. 

În urma analizei demografice şi ca urmare a schimbarilor rapide pe piata muncii, se 

impune optimizarea ofertei şcolare prin: 

 Realizarea studiilor pe piata muncii, in vederea adaptarii calificarilor cerute pe piata 

muncii cu oferta scolara; 
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 Diversificarea ofertelor de formare profesională, pentru a acoperi nevoile locale si 

regionale; 

 Concentrarea pregătirii în şcoli viabile din punct de vedere al potenţialului local şi zonal 

de dezvoltare socio-economică; 

 Eliminarea paralelismului, în oferta de formare profesională initială pentru şcoli 

apropiate; 

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populatiei şcolare cu vârsta 

cuprinsă între 7-14 ani aflate in mediul rural, care are o pondere mai mare decât cea 

din mediul urban;  

 Creşterea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30-65 ani conduce la creşterea nevoilor 

de formare profesională continuă;  

 Se recomandă o adaptare a curriculumului si a planului de scolarizare pentru a 

compensa diminuarea populaţiei scolare; 

 Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru acoperirea nevoilor de formare 

profesională iniţială; 

 Diminuarea forţei de munca drept urmare a deschiderii pieţei muncii din întreaga 

Uniune Europeana impune formarea profesională în concordanţă cu nevoile agenţilor 

economici. 

În acest context se impune dezvoltarea de parteneriate intre şcoală şi agenţii 

economici, în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor. 

Se observă că în perspectiva următorilor ani nu este afectată oferta de formare 

profesională iniţială în valori absolute în condiţiile păstrării aceleiaşi ponderi de aproximativ 

60% a ofertei IPT faţă de totalul ofertei învăţământului din judeţ. 
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2.1.5. ANALIZA PEST (EL) 

FACTORI POLITICI FACTORI ECONOMICI 

 descentralizarea structurilor de decizie; 
 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul 
local; 
 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre 
didactice; 
 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a 
unui reprezentant al primarului şi 2 reprezentanți ai 
Consiliului local; 
 politica de coeziune şi integrare europeană; 
 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor 
decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi 
existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 
potenţialul unităţilor de învăţământ; 
 deplasarea interesului în management de la control 
către autoevaluare,evaluare şi consiliere; 
 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, 
precum şi existenţa unor programe la nivel 
guvernamental cu impact în activitatea educaţională 
(piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material 
didactic,programe de formare a personalului); 
 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de 
învăţământ românesc la standardele europene şi 
internaţionale; 
 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse 
financiare complementare pentru dezvoltarea 
infrastructurii învăţământului ; 
 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la 
dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi 
programe finanţate de statul român sau de către 
organismele europene - programele de dotare a 
laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente 
sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem 
educaţional informatizat); 
 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă 
socială pentru elevi 
 Programul guvernamental „Euro 200",acordarea 
burselor pentru elevii capabili de performanţă; 
  existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a 
cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi de 
educaţie şi formare profesională 

 scăderea potenţialului 
economic al zonei 
 dezvoltare preponderent 
comercială 
 insuficienţa resurselor 
financiare alocate învăţământului; 
 nivelul slab al venitului 
localnicilor; 
 agentii economici nu sunt 
suficient de sensibili la nevoile 
financiare ale şcolii; 
 lipsa unei legislaţii 
motivaţionale pentru agentul 
economic astfel încât 
sponsorizările pentru şcoală să 
fie mai facile; 
 informatizarea invatamantului 
din finantare locala, 
extrabugetara si bugetara in 
scopul asigurarii unui proces 
educational de calitate; 
 cadrul legal favorizează 
atragerea unor fonduri 
rambursabile sau nerambursabile 
de la diverşi agenţi economici 
(donaţii, sponsorizări); 
 descentralizarea 
mecanismelor financiare 
referitoare la finanţarea 
învăţământului, astfel încât 
unităţile şcolare să poată 
valorifica superior potenţialul 
financiar, uman şi material de 
care dispun; 
 migraţia forţei de muncă în 
străinătate conduce la o cerere 
sporită de forţă de muncă din 
partea pieţei interne şi externe în 
diverse calificări şi profesii. 

FACTORI SOCIALI FACTORI  TEHNOLOGICI 

 şomaj destul de ridicat 
 nivel de trai scăzut 
 plecarea părinţilor la muncă în străinătate 
 mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor 
datorită migrării forţei de muncă în alte ţări; 
 influenţa mass-mediei; 
 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare 
socială şi economică; 
 asistenţa socială precară; 
 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în 

 pătrunderea tehnologiei 
moderne întâmpină dificultăţile 
financiare; 
 unităţile şcolare nu dezvoltă 
suficient servicii de educare a 
adulţilor pe domenii de activitate; 
 interes prea scăzut pentru 
utilizarea tehnologiei informaţiei 
în scopul dezvoltării relaţiilor 
interinstituţionale; 
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contextul dezvoltării europene; 
 reducerea populaţiei şcolare; 
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de 
şcolarizare;  
 creşterea numărului familiilor monoparentale, 
creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, 
creşterea ratei divorţialităţii; 
 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 
 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică 
obiectivele de dezvoltare instituţională; 
 cererea crescândă venită din partea comunităţii 
pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de 
învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de 
învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 

 civilizaţia informaţională 
presupune ca, la intervale relativ 
scurte de timp,cunoştinţele să fie 
actualizate şi impune 
redimensionarea sistemului de 
formare profesională a cadrelor 
didactice;  
 răspândirea tehnologiilor 
moderne de comunicare şi de 
tehnică de calcul(internet, 
televiziune prin cablu, telefonie 
mobilă etc.); 
 facilitează transmiterea 
informaţiilor în timp scurt; 
 rata ridicată a progresului 
ştiinţific şi tehnologic obligă 
individul să înveţe pe tot 
parcursul vieţii, şi implică o 
reactualizare a cunoştinţelor 
profesionale pe fiecare treaptă a 
carierei;  

FACTORI ECOLOGICI FACTORI LEGISLATIVI 

 activitatile iniţiate şi derulate de unitatea scolara, 
nu afectează mediul prin  deşeurile produse în urma 
procesului educational; 
 activități de colectare a deșeurilor reciclabile; 
 integrarea în Uniunea Europeană presupune 
respectarea unor norme precise în protejarea mediului 
de către unităţile şcolare;  
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ 
devine prioritară;  
 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se 
implice în rezolvarea problemelor de mediu prin 
implicarea în proiecte ecologice;  
 economisirea la maximum a resurselor de energie 
termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze 
mediul înconjurător. 

 existenţa actelor normative 
care favorizează realizarea 
scopurilor educaţionale; 

 cadrul legal favorabil accesului 
de către unităţile şcolare la 
fonduri structurale. 
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2.2 Analiza mediului intern 
 

Analiza mediului intern se bazează pe: 

 Rapoartele privind starea învățământului în anii anteriori; 

 Raportul anual de evaluare internă al CEAC; 

 Rapoartele anuale întocmite la nivelul catedrelor; 

 Concluziile întâlnirilor cadrelor didactice la nivelul ariilor curriculare; 

 Datele statistice anuale privind examenele de absolvire, admitere, inserţie 

profesională; 

 Rezultatele consultărilor elevilor, părinţilor, partenerilor. 

Identitatea bine definită, poziţia ocupată între şcolile constănţene, standardele de 

calitate înaltă promovate constant de Colegiul Economic Mangalia sunt subliniate şi 

susţinute prin: 

 Oferta educaţională: 

  Specifică filierei tehnologice, profil Servicii, domeniile Economic, Comerţ, 

Turism şi alimentaţie; 

  Susţinută de un Curriculum în Dezvoltare Locală (C.D.L.) adecvat; 

  Adaptată tipului de învăţământ şi în concordanţă cu nevoile de specialişti din 

domeniile menţionate. 

Resurse umane de excepţie: 

  Toate cadrele didactice sunt calificate; 

  Autori de manuale; 

  Numeroase cadre didactice au absolvit sau sunt înscrişi la masterat, cursuri 

de perfecţionare, doctorat. 

  Elevi  

- au absolvit ultimul an şcolar: 55,97% bacalaureat şi 100% examenul de certificare 

a competenţelor profesionale (nivel 3 și 4) 

- elevi participanţi la fazele judeţene şi naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor 

şcolare; 

- implicarea elevilor în organizarea şi desfăşurarea Balului Bobocilor, Zilei Şcolii, 

activităţi cultural-artistice şi sportive, acţiuni comunitare, acţiuni caritabile, 

activităţi de cooperare internă şi internaţională, Revistă şcolară - Jurnalul 

tânărului miop 

 Resurse materiale adecvate 

 Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale 

 Derularea de proiecte europene 
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2.2.1 Resurse umane 

 

La nivelul Colegiului Economic Mangalia, în anul școlar 2019-2020, resursele 

umane sunt reprezentate de: 

 un colectiv de cadre didactice format din: profesori de cultură generală, profesori 

de specialitate, maiştri instructori, colaboratori, specialişti. bine angrenaţi în 

procesul educaţional; 

 personal didactic auxiliar şi nedidactic bine pregătit, calculatorul fiind utilizat în 

activităţile curente ale contabilităţii, administraţiei, secretariatului, bibliotecii. 

 foşti absolvenți ai școlii, specializați în informatică, matematică, drept, turism și 

alimentaţie publică, finanţe-contabilitate, management, finanţe-bănci care au 

păstrat o legătură permanentă cu şcoala şi sunt adevărate resurse umane pentru 

recrutarea personalului. 

 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 De conducere: 

  Director  

  Director adjunct  

 De predare: 54 (dintre care 43 titulari, 5 suplinitori calificaţi, 4 profesori pensionari, 1 

suplinitor necalificat) 

 Didactic auxiliar: 8 (2 secretari, 1 informatician, 1 administrator patrimoniu, 1 

administrator financiar, 2 laboranţi, 1 profesor documentarist)  

 Personal nedidactic: 6 (4 femei de serviciu, 1 paznic, 1 muncitor de întreţinere) 

 

 

 

80%

10%
2%

8%

Distribuția personalului de predare
în anul școlar 2019-2020

Titulari Suplinitori calificati 1 supl.necalificat 4 pensionari
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Populaţie şcolară 

În anul şcolar 2019-2020, la Colegiul Economic Mangalia populația școlară se 

prezintă astfel: 

b) Elevi: 861 dintre care: 

 învăţământ liceal, forma de zi: 

  ruta directă: 532 elevi 

 învăţământ liceal, seral:  

 ruta directa: 185 elevi 

 învăţământ profesional: 144 elevi 

 

 

Formarea continuă 

Cadrele didactice sunt preocupate de formarea continuă, participând la examene 

de obţinere a definitivării în învăţământ, a gradelor didactice I şi II precum şi la cursuri de 

perfecţionare, programe de masterat sau doctorat. Până la 1 octombrie 2019, dintre cei 54 

de profesori, situaţia perfecţionării este următoarea: 

 

 

Anul Total 
cadre 

didactice 

titula
ri 

suplinitori Repartitia pe grade 

calif neca
l 

I II def de
b 

doctora
t 

2017-2018 56 43 13 - 32 13 6 2 3 

2018-2019 58 44 14 - 34 11 8 2 3 

2019-2020 54 43 10 1 37 7 5 2 3 
 

Se observă creșterea continuă a numărului de cadre didactice preocupate de 

perfecționare, respectiv creșerea numărului de cadre didactice care au susținut și obținut 

gradul didactic I (68,5 % din numărul total de cadre didactice au obținut gradul didactic I). 
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Au participat la cursuri de formare și simpozioane în anul şcolar 2018-
2019 următoarle cadre didactice: 

   În calitate de formator, prof. Teodorescu Nicoleta, a susţinut la Colegiul Economic 

Mangalia cu o grupa de 25 cadre didactice ( Popa Gabriela, Rașid Nelida, Stamatin Carmen, 

Ciobănel Simona, Voiculescu Alina, Bordei Lăcrămioara Hovan Simona, Marin Irina, Lazăr 

Nicoleta, Rotaru Elena, Curcan Roxana, Rațiu Mădălina, Tănase Ionela, Toșa Camelia, 

Gheorghe Nicoleta, Bodnărescu Andreea, Chirică Elena, Matei Loredana, Coman Anca si 

Gheonea Nicoleta) cursul "Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor ", în 

perioada 26.10.2018 - 24.11.2018. În urma evaluării dosarelor pentru selecţia experţilor de 

formare pentru Regiunea de Sud Est, în cadrul proiectului "CRED - Curriculum relevant, 

educaţie deschisă pentru toţi"cod SMIS 2014+:118327, profesor Teodorescu Nicoleta a fost 

admisă.(adresa nr. 133/CRED/BZ/11.10.2018); 

 Prof. Teodorescu Nicoleta a urmat cursul din cadrul programului de formare profesională 

"Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor", 90 ore, 22 credite, furnizor 

asociaţia GO AHEAD; 

 Dna Cucu Mihaela (administratorul școlii) a participat la cursul de perfecționare Forexeburg; 

 În data de 16.11.2018 dna prof. Curcan Roxana a participat la concursul Probleme de 

perspicacitate, în cadrul proiectului Bebras; 

 În luna mai dna profesoară Cioroiu Daniela a participat la Cursul ”Equality call for all,” curs 

organizat și finanțat de Agenția Erasmus + din Austria și Centrul de Resurse pentru Instruire 

și Cooperare SALTO; 

 În luna iunie domnele profesoare Cioroiu Daniela şi Chiriac Gabriela și Nicolăescu Nicoleta 

au participat la cursul despre Particularităţile proiectării şi predării simultane la nivel primar 

şi gimnazial, organizat de Centrul  Național  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Eurostudy Baia Mare, Maramureș; 

 D-na prof Lazăr Nicoleta a participat  in perioada 12-17 aprilie 2019 la Proiectul Educativ 

Internaţional ,, Schimb de bune pratici privind legislaţia comercială internaţională.Metode 

inovative de predare, evaluare transdisciplinare.Interculturalitate euro-asiatica;M 

  D-na prof.Hovan Simona a participat la Programul de formare continuă „Educaţie 

nonformală si tehnici alternative de invăţare” – 16 credite transferabile. Asociaţia „Start 

pentru formare”; 

 În luna mai 2019 doamna prof Curcan Roxana a participat la Seminarul de instruire cu 

prevederile și implicările legislative (GDPR) conform Regulamentului nr. 679/27.04.2016 în 

instituțiile de învățământ; 

 Doamna profesor Dumitru Alina organizat și susținut cursul de formare continuă Crearea 

testelor computerizate în calitate de formator CCD; 
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 În perioada februarie-mai 2019, doamnele profesor Popa Gabriela, Moraru Vasilica și 

Tănase Cornelia au derulat cursuri de formare adulți pentru calificarea Bucătar, în cadrul 

proiectului POCU/298/3/14/121595 „Competențe temeinice în vederea unui grad de 

ocupare crescut” în parteneriat cu Asociația Proactiv pentru Comunitate; 

 Doamnele profesor Rașid Nelida şi Popa Gabriela și Teodorescu anișoaraau fost numite 

responsabile de Cerc pedagogic pentru domeniile Alimentaţie publică, Turism, Economic, 

Comerţ de către ISJ Constanţa; 

 Doamna profesor Moraru Vasilica a fost numită de către ISJ C-ţa, responsabil în cadrul 

"Reţelei de interasistenţă pentru asigurarea calităţii la nivelul judeţului Constanţa 2018-

2019; 

 D-na Rașid Nelida a participat la activități specifice în vederea pregătirii examenului național 

de titularizare și cel de definitivare în învățământ 2019, la sediul Centrului Național de 

Evaluare și Examinare București, pentru specializările Turism (maiștri instructori) și Turism 

și servicii (profesori). 

 

Statisctica formării cadrelor didactice  în perioada 2016-2019: 

2016-2017: 

 Program de formare pentru ocupatia Mentor (15 credite) – 2 cadre didactice 

 Curs formare Management educational furnizat de Europersonal SRL – 1 profesor 

 Curs formare Leadership în organizațiile școlare (30 credite) – 1 profesor 

 Program de perfecționate Metodist, furnizat de EDU 10 Plus (15 credite) – 1 profesor 

 Studii postuniversitare de masterat – Științele vieții și ecologie, (120 ECTS) – 1 profesor 

 

2017-2018: 

 Program de formare furnizat de CISCO IT Essentials Management educațional 

performant (25 credite)-2 cadre didactice 

 Program de formare Mentor – 2 cadre didactice 

 Curs de formare si perfectionare sindicală, organizat de SLSIP Cta – 1 profesor 

 Program de formare Implementarea curriculum-ului gimnazial în predarea geografiei – 

1 profesor 

 Program de perfecționate Metodist, furnizat de EDU 10 Plus (15 credite) – 1 profesor 

 Program de perfecționare Consilier-mediator (15 credite) – 1 profesor 

 Program de formare Mentor (15 credite) – 20 profesori 

 Program de formare continua a personalului didactic Comunicarea si negocierea 

conflictelor in managementul educational (15 credite) – 7 cadre didactic 
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2018-2019: 

 Curs formare continuă - Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor (22 

credite) organizat de asociația GO-AHEAD – 10 profesori 

 Studii postliceale , specializarea Tehnician controlul calității produselor agro-alimentare 

– 1 profesor 

 Curs de formare Crează lecții interactive digitale, organizat de Olimp net și Edu magic 

Solution – 1 profesor 

 Program de formare Particularitatile proiectarii si predarii simultane la nivel primar, 

gimnazial si liceal (23 credite), furnizat de Centrul National de Dezvoltare a Resurselor 

Umane Eurostudy – 3 profesori 

 Curs formare cu tema Managementul resurselor umane în unităţile de învăţământ 

preuniversitar organizat de ISJ Constanța – 1 profesor 

 Organizare și susținere curs de formare continuă Crearea testelor computerizate în 

calitate de formator CCD – 1 profesor 

 Organizare și susținere curs de formare continuă Evaluarea şi dezvoltarea personală a 

copiilor şi elevilor (22 credite) organizat de asociația GO-AHEAD – 1 profesor 

 Program de formare International trening course Non-formal education – 1 profesor 

 Program de formare – Metodist  - 2 cadre didactice 

 Centrul national pentru dezvoltarea resurselor umane Eurostudy Baia Mare 

Particularitatile proiectarii si predarii simultane la nivel primar si gimnazial (23 credite)- 6 

profesori 

 Curs perfecționare equality call for all, organizat în cadrul ERASMUS + - 1 profesor 

 Curs în cadrul proiectului educativ internațional ,,Schimb de bune practici privind 

legislația comercială internațională. Metode inovative de predare, evaluare 

transdisciplinare. Interculturalitate euroasiatica – 1 profesor 

 Program de formare contuinuă Educatie nonformală și tehnicialternative  de învățare 

(16 credite), organizat de Asociația Start pentru formare- 1 profesor 

 Seminar de instruire cu prevederile și implicările legislative GDPR  - 1 profesor 

 

Formari directori : 

 Curs formare cu tema Managementul resurselor umane în unităţile de învăţământ 

preuniversitar organizat de ISJ Constanța – 1 director 

 Curs formare continuă - Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor (22 

credite) organizat de asociația GO-AHEAD – 1 director 

 Program de formare International trening course Non-formal education – 1 director 

 Program de formare pentru ocupatia Mentor (15 credite) – 2 directori 
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Formări personal didactic auxiliar: 

 Curs perfectionare Forexeburg – administrator patrimoniu.           

 
 

În anul școlar 2018-2019 elevii Colegiului Economic Mangalia, au obținut 

rezultate deosebite la concursuri școlare și olimpiade pe discipline 

 Dna prof. Amet Nebie s-a  ocupat de coordonarea activitatii literare a elevului Filip 

Mihai- Viorel (clasa a XII-a A). Cateva poeme ale acestui elev au fost publicate in volumul 

Integritate: Antologie de literatura constanteana, Editura Anticus Press, noiembrie 2018; 

 S-au calificat la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa locală, 

următorii elevi: 

- cls. IX-a: Albu Andreea Denisa, Raţă Ştefan Bogdan (prof. Teodorescu Nicoleta), Chiţu 

Sorin, Dumitraşcu Cristina (prof. Irimia Cristina) 

- cls a X-a: Matei Diana Maria (prof. Gheorghe Nicoleta) 

- cls. a XI-a : Costache Laura Georgiana, Dima Rareş Ştefan (prof.Teodorescu Nicoleta) 

- cls a XII-a : Barbu Diana Elena, Iacob Andreea Cătălina (prof. Teodorescu Nicoleta) 

Elevii calificaţi la etapa judeţeană a Concursului de Matematică Aplicată "Adolf 

Haimovici", care s-a desfăşurat la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Constanţa, în data 

de 16.03.2019, au fost : Albu Andreea Denisa, Raţă Ştefan Bogdan, Costache Laura, Dima 

Rareş, Barbu Diana, Iacob Andreea - prof. îndrumător Teodorescu Nicoleta şi Chiţu Sorin, 

Dumitrescu Cristina  - prof. îndrumător Irimia Cristina. 

 Eleva Iacob Andreea Cătălina (cls. XII) a obţinut Premiul I şi eleva Barbu Diana 

Elena(cls. a XII) a obţinut premiul II la etapa judeţeană a acestui concurs - prof. îndrumător 

Teodorescu Nicoleta. Eleva Andreea Iacob s-a calificat la etapa naţională a Concursului de 

Matematică Aplicată "Adolf Haimovici" ce s-a desfăşurat la Iaşi. 

 Dna prof. Lazar Nicoleta, in calitate de vicepresedinte, a organizat si desfăşurat Olimpiada 

de biologie - faza locală din 31 ianuarie 2019, la Colegiul Economic Mangalia. S-a calificat 

pentru etapa judeţeană eleva Drăgan Angela Cezara, clasa a 10a C, care a obtinut 

Menţiune; 

 Dna prof. Gheonea Nicoleta a participat in data de 12.12.2018. la concursul ” Idei de Afaceri” 

desfasurat la Liceul Tehnologic C A Rosetti din Constanta, unde a castigat locul II cu elevii 

Borodi Sara si Braha Cosmina de la clasa a XI-a D; 

 In data de 13.12.2018 a avut loc la Hotel Flora Mamaia – Concursul Judetean “Performanta 

in meserie”, unde membrii Catedrei Comert au participat la concursul de Afise – “Reclama, 

sufletul Comertului”, Editia a IV-a. Eleva Ilie Andreea Carmen de la clasa a XII-a C a obtinut 
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Premiul I sub indrumarea dnei prof Matei Loredana. Elevul Burca Ionut de la clasa a XI-a C 

a obtinut Mentiune, sub indrumarea dnei prof Ciobanel Raluca Simona.  

 De asemenea eleva Jechil Roxana, clasa a XI-a profesională, calificarea profesională 

Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, îndrumată de către doamna m.i. Apostu 

Gabriela a obtinut locul 2 la acest concurs. 

 În luna ianuarie 2019 s-a desfășurat concursul pe meserii clasa a XI-a 

profesională, la calificarea Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație - profesori 

evaluatori: Moraru Vasilica și Apostu Gabriela, iar la calificarea bucătar – profesori 

evaluatori: Popa Gabriela și Chirică Elena. S-au calificat la faza județeană a Concursului pe 

meserii nivelul ariei curriculare Tehnologii, următorii elevii: Popescu Maria (bucătar) 

respectiv Burcea Elea, Costea Andreea și Jechil Roxana calificarea Ospătar (chelener) 

vânzător în unități de alimentațieȘ 

 Olimpiada de limba engleză – Etapa Locală. Eleva Mardare Paula Vanessa din 

clasa a IX-a B pregatitiă de doamna Cioroiu Daniela , eleva Brundean Raluca de la clasa a 

IX a C pregătită de dna Toşa Camelia si eleva Turcu Diana pregătită de dna profesoară 

Tănase Ionela s-au calificat la etapa judeţeană; 

 Olimpiada de limbă engleză – etapa judeţeană la care eleva  Turcu Diana Beatrice 

de la clasa a IX a A  pregătită de dna prof. Tănase Ionela a obţinut Menţiune;.   

 CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ ALECU IVAN 

GHILIA organizat de Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă Şendriceni, ediţia a IX-a: 

o Profesor coordonator Cioroiu Daniela :  Burcă Ionuţ – Dragoş din clasa a XI-

a C care a obţinut Premiul al II-lea la secţiunea desen – pictură (liceu) participând cu două 

lucrări „Spre casă” şi „Podul,” Halca Ana şi Nedelescu Alexandra au obţinut menţiuni la 

aceeaşi secţiune. Dna profesoară Cioroiu Daniela a scris şi un articol despre elevii premiaţi 

la acest concurs pentru a face cunoscută comunităţii locale realizările acestora; 

o Profesor coordonator Rotaru Ramona – Menţiune cu eleva Halcă Ana de la 

XII C ; 

o Profesor coordonator: Chiriac Gabriela - Creaţie literară- Menţiuni : Turtoiu 

Ruxandra (11F), Molaomer Darius (9E), Nicon Marian (11F), Mustafa Nadira (9E), Barticel 

Cristian (9E), Dutrey Adriana (9B), Cirdei Andreea (11B), Ilie Liliana (9E), Creaţie plastică – 

Menţiuni: (Stefanoaei Timeea (9E), Popescu Daria (9E), Lepadatu George (9E), Ciolan 

Elena (9E),  Aparascai Madalina (9E),  Chitu Sorin(9E), Sion Ionut(9E), Saioc Madalina(9E), 

Stoica Ana Maria(9E), Simion Gabriela  (9E), Nitoi Robert (10D), Popescu Daria (9E), Zamfir 

Lavinia (9D), Bone Catalina (9B), Chihaia Georgiana (9E), Marinescu Andra (9E), Flaisher 

Raluca (9D), Ivascu Teodor (9D), Alexandru Andreea (9D); 
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 Concursul judeţean „L’homme et la mer”, poziția 32 în CAEJ / ISJ Constanța 2019, 

la secţiunile fotografie şi creaţie literară în limba franceză, coordonatori Rotaru Ramona și 

Chiriac Gabriela, au  obţinut următoarele premii : 

o Profesor coordonator Chiriac Gabriela: 

 - Manole Alina – clasa a XI a B  Menţiune la Secţiunea Creaţie literară în limba 

franceză 

- Dragomirescu David – clasa a IX a E – Premiul III la Secţiunea Fotografie 

- Mustafa Nadira – clasa a IX a E – Menţiune la Secţiunea Fotografie 

 - Ivaşcu Teodor – clasa a IX a D – Menţiune la Secţiunea Fotografie 

 Concursul "Copiii şi marea," - Etapa naţională, Ediţia a XII-a, desfăşurat în Cap 

Aurora la secţiunile CREAŢIE LITERARĂ, CREAŢIE PLASTICĂ şi FOTOGRAFIE, 

coordonatori Chiriac Gabriela, Tanase Ionela, Cioroiu Daniela 

S-au obţinut următoarele premii : 

Creaţie literară: Turcu Diana IX A(EN)  Premiul I - profesor coordonator Tănase Ionela  

Alexe Nicolas, IX B(EN) Premiul I - profesor coordonator Cioroiu Daniela  

Creaţie plastică : Bugeaclău Alexandra , IX B Premiul I - Cioroiu Daniela 

           Alexandru Andreea– Premiul I – profesor  coordonator Chiriac Gabriela 

Fotografie: Stan Alexandra, IX D - Premiul I-profesor  coordonator Chiriac Gabriela 

Chesnoiu Delia Elena, X A, Premiul I- profesor coordonator Cioroiu Daniela  

         Stan Nicolas , XI C, Premiul II- profesor coordonator Cioroiu Daniela 

 Eleva Bolocan Raluca de la clasa a XI a E , coordonată de dna profesoară Bodnărescu 

Andreea a obţinut premiul I la concursul de bandă desenată Le printemps roumain de la BD 

francophone, ediţia  a 26 a de la Constanţa;  

 Prof. Nicoleta Teodorescu a participat cu elevul Bălan Alexandru din clasa a IX a C la 

Concursul regional "Mari Români" - Martie 2019, CAERI 2019 pozitia 1199, obţinând 

Premiul I , la secţiunea I - "Dor de casă". Cu aceasta ocazie s-a incheiat un Protocol pentru 

Parteneriat Educational cu Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi, în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului Educativ "Mari 

Români", ediţia III;  

 Prof. Nicoleta Teodorescu a participat cu eleva Bugeaclău Alexandra din clasa a IX a B la 

Concursul regional "Viata iti apartine!" - Mai 2019, CAER 2019 pozitia 857, obţinând Premiul 

III , la secţiunea creaţie plastică. Cu aceasta ocazie s-a incheiat un Protocol pentru 

Parteneriat Educational cu Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia, în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului Educativ "Alege 

viaţa!"; 

 Concursul de creativitate în fizică și tehnologii "Ștefan Procopiu", 30.04.2019  , Premiul 

Procopiu acordat elevei Bugeaclău Alexandra, clasa a 9 a B- prof.Marin Irina; 
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 Martie 2019, doamnele profesor Popa Gabriela, Moraru Vasilica, Apostu Gabriela,  au 

pregătit elevi pentru concursul profesional faza județeană (locul I pe județ - premiul II - Jechil 

Roxana, mențiune Costea Andreea Elena), respectiv faza națională (Jechil Roxana). 

 În data de 17 mai 2019 Tudose Delia a participat la activitatea ”Promovarea unui produs 

turistic pentru o zonă geografică”, desfășurată în cadrul Proiectului educativ județean 

”Meseria - brățară de aur” organizată de Liceul C.A. Rosetti Constanța, unde a obținut 

mențiune cu elevii Câmpeanu Elena și Mihai Daniela, clasa a XII-a E; 

 În luna mai 2019, doamna profesor Rotaru Elena  a îndrumat elevul Baciu Mario care a 

participat la secțiunea eseuri la concursul - Lumea din cuvinte și culoare~-ediția a VI-a la 

Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu;  

 Dna prof. Dumitru Alina a participat la următoarele activităţi şi a obținut următoarele 

rezultate: 

 Premiul I , Stan Nicolas, clasa a XI-a C– Concursul Călător prin Europa, CAER 2019, 

poziția 127; 

 Premiul I , Stan Nicolas, clasa a XI-a C- Concursul regional Mirajul Imaginilor. 

 Membrii catedrei de Comerț au participat la Concursul Judetean “Reclama-sufletul 

comertului”, editia a II-a, desfasurat in cadrul proiectului “Performanta in meserie”, care a 

avut loc la Liceul Tehologic “Virgil Madgearu” Constanta. 

 La concursul judeţean plurilingvistic şi de creaţie artistică „Creo Creare,” ediţia a IV-a 

2019,elevii Colegiului Economic Mangalia au obținut 15 premii. 

 

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a 

cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare - învăţare care asigură condiţii pentru 

aprobarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi/studenţi în 

pregătirea profesională. Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în 

învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-

un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi desfăşurat de 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din 

România în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Culturii şi Kulturkontakt din Austria - 

proiectul ECO NET. Pornind de la rezultatele obţinute, Ministerul Educaţiei Cercetării şi 

Tineretului,a luat decizia strategică de a disemina pe plan naţional această metodă de 

predare-învăţare. Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul 

instruirii practice în 10 şcoli pilot incluse în proiectul ECO NET (în baza Ordinului nr. 

4508/2001). Rezultatele obţinute au permis extinderea utilizării metodei “firmă de exerciţiu” 

la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu profil servicii, prin introducerea conţinuturilor 

specifice în curriculumul naţional, în anul şcolar 2006-2007 (în baza Ordinului 3172/2006). 



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII, 2016-2020 

54 

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea 

spiritului antreprenorial prin: familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale; 

simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri 

perfecţionarea limbajului de afaceri; dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui 

întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, 

asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi 

autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate.Obiectivele specifice ale aplicării acestei 

metode de învăţare se referă la: dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din 

învăţământul profesional şi tehnic facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului profesional 

şi tehnic de la şcoală la viaţa activă; dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin 

programele de formare profesională continuă Implementarea conceptului de “firmă de 

exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou 

proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o 

nouă cale de distribuţie. 

În anii şcolari 2014-2018, în cadrul școlii noastre au funcționat următoarele firme de 

exercițiu: 

An școlar 2014 – 2015 
 

Nr. 
crt 

Denumirea firmei de exercițiu 
Profesor 

coordonator 

1. FE BlueMonde SRL Voiculescu Alina 

2. FE Fairytale Events SRL Voiculescu Alina 

3. FE Luxor SRL Moraru Vasilica 

4. FE Media Shine Club SRL Voiculescu Alina 

5. FE Tres Metros Sobre el Cielo SRL Moraru Vasilica 

 
An școlar 2015 – 2016 

 

Nr. 
crt 

Denumirea firmei de exercițiu Profesor coordonator 

1. FE For All Events SRL Voiculescu Alina 

2. FE Wit and Delight SRL Voiculescu Alina 

3. FE Eco Life SRL Voiculescu Alina 

4. FE Nice feel SRL Voiculescu Alina 

5. FE Glamlux SRL Voiculescu Alina 

 
 

An școlar 2016 – 2017 
 

Nr. 
crt 

Denumirea firmei de exercițiu Profesor coordonator 

1. FE For All Events SRL Voiculescu Alina 

2. FE Tăranul Român SRL Voiculescu Alina 

3. FE Eco Life Mangalia SRL Voiculescu Alina 

4. FE Nice Feel SRL Voiculescu Alina 

5. FE Glamlux SRL Voiculescu Alina 
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An școlar 2017 – 2018 

 

Nr. 
crt 

Denumirea firmei de exercițiu Profesor coordonator 

1. FE Hotel Poseidon SRL Voiculescu Alina 

2. FE Golden Dreams SRL Voiculescu Alina 

3. FE Street Cafe SRL Voiculescu Alina 

4. FE Revol SRL Voiculescu Alina 

 

 
2.2.2 Resurse financiare 

Poziţia privilegiată a şcolii pe litoralul Mării Negre a permis si permite diversificarea 

surselor de finanţare : 

 de la bugetul local – prin proiectul de venituri şi cheltuieli, domeniu care reliefează 

o bună colaborare Primărie – Consiliu local – şcoală; 

 din venituri extrabugetare : 

 închirieri de spatii; 

 identificarea de sponsori; 

 activitatea Asociaţiei de părinţi „Școala copilului meu” 

 
 

Informații privind sursele de finanțare în perioada 2014-2017 

 
 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Venituri 

bugetare 

Stat 2.995.283 3.006.550 3.157.403 3.867.440 

Local 262.797 223.456 235.864 238.443 

Venituri 

extrabugetare 
47.064 48.689 39.945 50.777 

Total 3.305.144 3.278.695 3.433.212 4.156.660 

 
 

Venituri extrabugetare din perioada 2014-2017 
 

Sursa 2014 2015 2016 2017 
Concesiuni și închirieri 17.601 30.084 12.407 12.265 

ECDL 25.076 16.360 25.630 36.748 
Prestări servicii și alte 

activități 
4.387 2.245 1.908 1.764 

Total 47.064 48.689 39.945 50.777 
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2.2.3 Spaţii şcolare, administrative şi auxiliare 
 

Şcoala dispune de un spaţiu de învăţământ modern, dotat cu mobilier şi 

echipamente moderne: 

 14 săli de clasă 

 1 cabinet de informatică, cu 26 de calculatoare, legate în reţea şi conectate la 

Internet 

 1 cabinet multimedia, cu 26 de calculatoare, pentru proiectarea şi desfăşurarea 

activităţii didactice în sistem AEL – SEI3 

 1 cabinet multimedia, cu 26 de calculatoare, pentru proiectarea şi desfăşurarea 

activităţii didactice în sistem AEL – SEI6 

 1 cabinet in care funcţionează CEAC; 

 1 laborator de comerţ; 

 3 laboratoare de specialitate pentru domeniul "Turism şi alimentaţie" 

 1 Centrul de Documentare şi Informare în care funcţionează biblioteca şcolară, cu 

20000 de volume de carte 

 1 Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

 1 Cabinet de sport pentru recuperarea elevilor scutiţi medical 

 1 Cabinet stomatologic 

 1 spaţiu depozitare materialele didactice, 1 spaţiu Arhivă 

 1 birou Secretariat 

 2 birouri manageriale 

 1 birou Contabilitate/Administraţie 

 1 birou Casierie 

 o bază sportivă cu teren de fotbal, baschet, handbal, volei, groapă de nisip. 

  

Fig. 2.4.Laborator Tehnica servirii Fig. 2.5. Cabinet Firma de exerciţiu 
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În cabinete şi birouri există imprimante, scanner, aparat de plastifiat, aparat de 

spiralat, ghilotină, retroproiector, aparat video, aparat de fotografiat, televizor, videoproiector 

etc. 

 

2.2.4 Relaţii de parteneriat 

 

Politica educaţională a Colegiului Economic Mangalia, de adaptare a sistemelor 

educaţionale şi de formare la evoluţiile economice şi tehnologice, ca şi la mutaţiile constante 

specifice pieţei mondiale, promovează parteneriate transeuropene în formarea profesională 

iniţială şi pe parcursul întregii vieţii. 

În anul şcolar 2015-2016 s-au încheiat următoarele parteneriate: 

o Liceul Tehnlogic Virgil Madgearu din Constanța; 

o Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisiu Iași; 

o Liceul Teoretic Callatis Mangalia, pentru derularea proiectele Marea Neagră 

Digitală, ediția a VII-a și „Copiii și marea”; 

o Liceul tehnologic Ion Bănescu Mangalia pentru participarea la 

simpozionul/concursul Stil de viață sănătos; 

o Școala postliceală FEG filiala Mangalia; 

o Liceu Sportiv Gheorghi Stoikov Rakovski din Bulgaria; 

o Liceul Tehnologic C. A. Rosetti Constanța; 

o Colegiul Tehnic Tomis din Constanța; 

o C.S.E.I. Albatros Constanța; 

o Universitatea Româno – Americană; 

- Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, pentru derularea 

proiectului Studiu privind consumul de tutun alcool și droguri ilicite în rândul elevilor 

din învățământul liceal și profesional; 

- Organizația „Savați copiii” filiala Mangalia; 

- Asociația „Muncitoarele pioase ale Sf. Iosif”; 

- ONG Destiny Mangalia. 

În anul şcolar 2016-2017 s-au încheiat următoarele parteneriate în vederea desfășurării 

unor activități școlare și extrașcolare cu: 

 Unități de învățământ preuniversitar și universitar: Școala Gimnazială Ion Creangă 

Albești, Colegiul Virgil Madgearu Constanța, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși 

Hunedoara, Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău, Liceul Teoretic Callatis, Liceul 

Tehnologic Ion Bănescu Mangalia, - Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Hunedoara, 

Colegiul Naţional Pedagogic « Ştefan Odobleja» , Drobeta Turnu Severin, - Școala 

Gimnazială Specială Sanatorială Mangalia, Grupul Educativa București, Universitatea 
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Româno-Americană, Clubul Sportiv Phoenix Constanța, Facultatea de Inginerie și Medicina 

Veterinara, Facultatea de științe economice, Universitatea Ovidius. 

 ONG-uri: ONG Mare Nostrum, Asociația Umanitară Iulia Movilă, Asociația 

Muncitoarele pioase al Sf. Iosif; 

 Instituții ale comunității locale: Primăria municipiului Mangalia, Poliția locală, Poliția 

municipiului Mangalia, Muzeul de arheologie Mangalia, Cercul Militar Mangalia, Casa de 

Cultură Mangalia, Biblioteca franceză, Asociația de părinți Școala copilului meu; 

 Alte instituții: CJRAE, BRD Groupe Societe Generale, ISU Dobrogea, S.C. Argentinia 

S.R.L, S.C. Solaris S.R.L., S.C. Distrilux S.R.L., Sanatoriul balnear și de recuperare 

Mangalia, S.C. Gili S.R.L, S.C. Solaris Line S.R.L, S.C. Subex S.R.L., S.C. Kronos 

Management S.R.L, Hotel Corsa Mangalia, Agenția turistică Paralela 45, D&G Instal Sanitar 

S.R.L. Mangalia, PROFI - filiala Mangalia. 

Dezvoltarea unei bune colaborări cu agenţii economici pentru încheierea contractelor de 

pregătire practică  a elevilor, pentru domeniile Turism și alimentație, Comerț, Economic: 

   Pentru învățământul profesional, calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități 

de alimentație și Bucătar: S.C. Argentinia S.R.L, S.C. Solaris S.R.L., S.C. Distrilux S.R.L., 

Sanatoriul balnear și de recuperare Mangalia, S.C. Gili S.R.L, S.C. Solaris Line S.R.L, S.C. 

Subex S.R.L., S.C. Kronos Management S.R.L.;  

 Pentru nivel liceal, domeniul Turism și alimentație: S.C. Argentinia S.R.L, S.C. 

Distrilux SRL, Hotel Corsa Mangalia, Agenția turistică Paralela 45; 

 Pentru nivel liceal, calificarea Tehnician în activități de comerț, respectiv Tehnician 

în activități economice: D&G Instal Sanitar S.R.L. Mangalia și Profi- filiala Mangalia. 

 

În anul şcolar 2017-2018 s-au încheiat următoarele parteneriate în vederea desfășurării 

unor activități școlare și extrașcolare cu: 

 Unități de învățământ preuniversitar și universitar: Școala Gimnazială Ion Creangă 

Albești, Colegiul Virgil Madgearu Constanța, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși 

Hunedoara, Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău, Liceul Teoretic Callatis, Liceul 

Tehnologic Ion Bănescu Mangalia, - Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Hunedoara, 

Colegiul Naţional Pedagogic «Ştefan Odobleja» , Drobeta Turnu Severin, - Școala 

Gimnazială Specială Sanatorială Mangalia, Grupul Educativa București, Universitatea 

Româno-Americană, Clubul Sportiv Phoenix Constanța, Facultatea de Inginerie și Medicina 

Veterinara, Facultatea de științe economice, Universitatea Ovidius. 

 ONG-uri: ONG Mare Nostrum, Asociația Umanitară Iulia Movilă, Asociația 

Muncitoarele pioase al Sf. Iosif; 
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 Instituții ale comunității locale: Primăria municipiului Mangalia, Poliția locală, Poliția 

municipiului Mangalia, Muzeul de arheologie Mangalia, Cercul Militar Mangalia, Casa de 

Cultură Mangalia, Biblioteca franceză, Asociația de părinți Școala copilului meu; 

 Alte instituții: CJRAE, BRD Groupe Societe Generale, ISU Dobrogea, S.C. Argentinia 

S.R.L, S.C. Solaris S.R.L., S.C. Distrilux S.R.L., Sanatoriul balnear și de recuperare 

Mangalia, S.C. Membo Diamond S.R.L, S.C. Solaris Line S.R.L, S.C. Subex S.R.L., S.C. 

Kronos Management S.R.L, Hotel Corsa Mangalia, Agenția turistică Paralela 45, S.C. Icar 

Tours SRL,  D&G Instal Sanitar S.R.L. Mangalia, PROFI - filiala Mangalia. 

Dezvoltarea unei bune colaborări cu agenţii economici pentru încheierea contractelor de 

pregătire practică  a elevilor, pentru domeniile Turism și alimentație, Comerț, Economic: 

   Pentru învățământul profesional, calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități 

de alimentație și Bucătar: S.C. Argentinia S.R.L, S.C. Solaris S.R.L., S.C. Distrilux S.R.L., 

Sanatoriul balnear și de recuperare Mangalia, S.C. Gili S.R.L, S.C. Solaris Line S.R.L, S.C. 

Subex S.R.L., S.C. Kronos Management S.R.L. 

În anul şcolar 2018-2019 s-au încheiat următoarele parteneriate în vederea 

desfășurării unor activități școlare și extrașcolare cu: 

 Colegiul Economic Virgil Madgearu Galați – 226/09.04.2019 

 Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia – 159/13.03.2019 

 Liceul Tehnologic Simion Mehedinți Galați – 190/07.03.2019 

 Liceul Tehnologic Al.Vlahuta Sendriceni – 3967/9.05.2019 

 Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta -

275/9.04.2019 

 Asociatia Centrul European Pentru Educatie si Cercetare Juridica – 302/15.05.2019 

 Școala Postliceala F.E.G.EDUCATION -301/15.05.2019 

 Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi -229/10.04.2019 

 Doctor Serbu Clinic -304/2019 

 UK Study Romania -194/11.03.2019 

 Universitatea Andrei Saguna, Constanta -21/21.01.2019 

 Volum- Federatia Organizatiilor care sprijina dezvoltarea voluntariatului in Romania -

544/27.11.2018 

 Asociatia GO-AHEAD Bucurest - 40/24.07/2018 
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Imagini din activitatea extracurriculară  
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2.2.5 Oferta şcolară pentru anul școlar 2019-2020 

 

Pentru anul şcolar 2019 – 2020, Colegiul Economic Mangalia si-a propus următorul 

plan de şcolarizare (plan realizat), prezentat în următorul tabel:  

 

Nr. 
crt. 

Cuprindere în unitate 
Existent 

2018/-2019 
Propuneri 
2019-2020 

Calificarea de 
nivel 3/4 
propusă 1 Elevi şcolarizaţi în clasa a IX-a de 

liceu cu finanţare de la buget: 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

 a. învăţământ de zi 5 140 3 84  

 Turism şi alimentaţie 2 57 1 27 • 1 clasă 
Tehnician în 
gastronomie 

 Economic 2 56 1 28 • 1 clasă 
Tehnician în 
activităţi 
economice 

 Comerţ 1 28 1 29 • 1 clasă 
Tehnician în 
activităţi de 
comerţ 

b. învăţământ seral-cl. a IX-a 1 37 1 33  

 Turism şi alimentaţie 1 37 1 33 • 1 clasă 
Organizator 
banqueting 

 c. învăţământ seral-cl. a XI-a 
seral sem.2 

- - 1 31  

  Turism și alimentație - - 1 31 • 1 clasă 
Tehnician în 
gastronomie 

2 Elevi școlarizați prin 
învățământ profesional cu 
durata de 3 ani 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

 

 a. învăţământ de zi 1 28 3 66  

 Turism şi alimentaţie 1 28 2 49 • 1 clasă Ospătar 
(chelner) 
vânzător în unităţi 
de alimentație 

 1 clasă Bucătar 

 Comerț - - 1 17  1 clasă 
Comerciant-
vânzător 
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Nr.ordin
Nr. 

anexă
Nr.ordin

Nr. 

anexă
Nr.ordin

Nr. 

anexă
Nr.ordin

Nr. 

anexă

1 Clasa a IX-a A Economic - Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3411/16.03.2009 1
4457/05.07.2016

3207/22.02.2019
1 4457/05.07.2016 3

2 Clasa a IX-a B Comerţ - Tehnician în activităţi de comerţ 4121/13.06.2016 4 3411/16.03.2009 1
4457/05.07.2016

3207/22.02.2019
1 4457/05.07.2016 3

3 Clasa a IX-a C Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie 4121/13.06.2016 4 3411/16.03.2009 1
4457/05.07.2016

3207/22.02.2019
1 4457/05.07.2016 3

4 Clasa a X-a A Economic Economic Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3081/27.01.2010 2
3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
1 3915/18.05.2017

2

5 Clasa a X-a B Economic Economic Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3081/27.01.2010 2
3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
1 3915/18.05.2017

2

6 Clasa a X-a C Comerţ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 4121/13.06.2016 4 3081/27.01.2010 2
3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
1 3915/18.05.2017

2

7 Clasa a X-a D Turism şi alimentaţie Turism Tehnician în turism 4121/13.06.2016 4 3081/27.01.2010 2
3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
1 3915/18.05.2017

2

8 Clasa a X-a E Turism şi alimentaţie Alimentaţie Organizator banqueting 4121/13.06.2016 4 3081/27.01.2010 2
3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
1 3915/18.05.2017

2

9 Clasa a XI-a A Economic Economic Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009
4

3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
1 3501/29.03.2018 1

10 Clasa a XI-a B Economic Economic Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009
4

3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
1 3501/29.03.2018 1

11 Clasa a XI-a C Comerţ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009
4

3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
1 3501/29.03.2018 1

12 Clasa a XI-a D Turism şi alimentaţie Turism Tehnician în turism 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009
4

3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
1 3501/29.03.2018 1

13 Clasa a XI-a E Turism şi alimentaţie Alimentaţie Tehnician în gastronomie 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
1 3501/29.03.2018 1

14 Clasa a XII-a A Economic Economic Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
2 3501/29.03.2018 2

15 Clasa a XII-a B Economic Economic Tehnician în activităţi economice 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
2 3501/29.03.2018 2

16 Clasa a XII-a C Comerţ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
2 3501/29.03.2018 2

17 Clasa a XII-a D Comerţ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
2 3501/29.03.2018 2

18 Clasa a XII-a E Turism şi alimentaţie Turism Tehnician în turism 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
2 3501/29.03.2018 2

19 Clasa a XII-a F Turism şi alimentaţie Alimentaţie Organizator banqueting 4121/13.06.2016 4 3412/16.03.2009 4
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
2 3501/29.03.2018 2

Plan de învăţământ 

Tehnologii aprobat prin

Programa școlară 

Tehnologii aprobată prin

LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE AN ȘCOLAR 2019-2020

Nr.crt. Clasa
Domeniul pregătirii de 

bază

Domeniul 

pregătirii 

generale

Finalități

Plan cadru aprobat prin
Standardul de Pregătire 

Profesională aprobat 

HG 866/2008

 HG 1555/2009

  HG 918/2013

  HG 567/2015

 HG 132/2018

Nomenclatorul 

calificărilor 

profesionale

HG 866/2008

 HG 1555/2009

  HG 918/2013

  HG 567/2015

 HG 132/2018

HG 866/2008

 HG 1555/2009

  HG 918/2013

  HG 567/2015

 HG 132/2018

HG 866/2008

 HG 1555/2009

  HG 918/2013

  HG 567/2015

 HG 132/2018
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20 Clasa a IX-a seral Turism şi alimentaţie Alimentaţie Organizator banqueting 4121/13.06.2016 4 3411/16.03.2009 3 4457/05.07.2016 1 4457/05.07.2016 3

21 Clasa a X-a seral Turism şi alimentaţie Turism Tehnician în turism 4121/13.06.2016 4 3081/27.01.2010 3 3915/18.05.2017 1 3915/18.05.2017 2

22
Clasa a XI-a A seral sem.II

Turism şi alimentaţie Alimentaţie Tehnician în gastronomie 4121/13.06.2016 4 4051/24.05.2006 8.3 nu sunt ore nu sunt ore

23 Clasa a XII-a A seral Turism şi alimentaţie Alimentaţie Tehnician în gastronomie 4121/13.06.2016 4 4051/24.05.2006 8.3 3500/29.03.2018 1 3501/29.03.2018 1

24 Clasa a XIII-a A seral Turism şi alimentaţie Turism Tehnician în turism 3171/30.01.2006 1 4051/24.05.2006 8.3
3423/18.03.2009

3207/22.02.2019
2 3172/30.01.2006 2

25 Clasa a XIII-a B seral Turism şi alimentaţie Alimentaţie Organizator banqueting 3171/30.01.2006 1 4051/24.05.2006 8.3
3423/18.03.2009

3207/22.02.2019
4 3172/30.01.2006 2

26 Clasa a IX-a A înv.prof. Turism şi alimentaţie Alimentaţie
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 

de alimentaţie
4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1

4457/05.07.2016

3207/22.02.2019
4 4457/05.07.2016 6

27 Clasa a IX-a B înv.prof. Turism şi alimentaţie Alimentaţie Bucătar 4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1
4457/05.07.2016

3207/22.02.2019
4 4457/05.07.2016 6

28 Clasa a IX-a C înv.prof. Comerţ Comerţ Comerciant vânzător 4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1
4457/05.07.2016

3207/22.02.2019
4 4457/05.07.2016 6

Turism şi alimentaţie Alimentaţie
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 

de alimentaţie
4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1

3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
3 3915/18.05.2017 4

Turism şi alimentaţie Alimentaţie Bucătar 4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1
3915/18.05.2017

3207/22.02.2019
3 3915/18.05.2017 4

30 Clasa a XI-a A înv.prof. Turism şi alimentaţie Alimentaţie
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi 

de alimentaţie
4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1

3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
3 3501/29.03.2018 3

31 Clasa a XI-a B înv.prof. Comerţ Comerţ Comerciant vânzător 4121/13.06.2016 2 3152/24.02.2014 1
3500/29.03.2018

3207/22.02.2019
3 3501/29.03.2018 3

LICEU SERAL

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

29 Clasa a X-a A înv.prof.

HG 866/2008

 HG 1555/2009

  HG 918/2013

  HG 567/2015

 HG 132/2018

HG 866/2008

 HG 1555/2009

  HG 918/2013

  HG 567/2015

 HG 132/2018
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Imagini de la festivitatea de absolvire a liceului  
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2.3 Analiza SWOT a mediului intern si extern 

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

- poziţionare favorabilă a școlii din punct de vedere 

geografic – în centrul municipiului Mangalia, în 

apropierea unităţilor economice partenere; 

- imagine bună în comunitate (instituția a fost 

desemnată de ISJ Constanța școală resursă; 

- o echipă managerială dinamică, bine închegată, cu 

reale competenţe organizatorice; 

- oferta educaţională a şcolii adaptată nevoilor de 

formare ale elevilor în meserii cerute pe piața 

muncii; 

- deschiderea spre nou a majorității cadrelor 

didactice; 

- existenţa unui colectiv de cadre didactice cu o 

bună pregătire profesională (cu gradul didactic I, II, 

masterat și doctorat) iniţiatori şi derulatori de 

programe educaționale; 

- procent ridicat de posturi ocupate de titulari, dintre 

care 78% cu gradul didactic I; 

- parteneriat cu Școala gimnazială nr. 1 Mangalia în 

cadrul programului „A doua şansă”; 

- baza materială corespunzătoare desfăşurării 

procesului educaţional care poate suporta 

modernizări; 

- conectarea la internet; 

- comunicare eficientă cu I.S.J.Constanța prin 

utilizarea site-ului ISJ; 

- rezultate bune cu elevii la concursuri naționale și 

internaționale, la olimpiade şcolare și competiții 

sportive; 

-- biblioteca(C.D.I.) are un fond de carte foarte vast; 

- cadre didactice perfecţionate prin intermediul 

proiectelor tip POSDRU, ECDL, Intel Teach, cursuri 

de formare continuă, programe de reconversie 

- existența unor elevi cu rezultate 

slabe la învăţătură; 

- procent de promovabilitate relativ 

redus la examenul de bacalaureat; 

- menţinerea unei mentalităţi 

conservatoare a unor cadre 

didactice, în ceea ce priveşte 

sistemul de evaluare; 

- plecarea părinților la muncă în 

străinătate cu efecte directe asupra 

comportamentului elevilor, reflectate 

în special în absenteismul şcolar și 

violență; 

- existența unui număr relativ mare 

de elevi care absentează de la 

cursuri; 

- lipsa unei săli de sport; 

- lipsa unei săli de festivități; 

- laboratoarele de alimentație 

publică necesită modernizare; 

- lipsa dotării tuturor sălilor de curs 

cu videoproiectore necesare 

derulării unui proces instructiv-

educativ atractiv; 

- implicare insuficientă a unor cadre 

didactice în activitatea 

extracurriculară; 

- situaţii de comunicare formală sau 

deficitară în relaţia familie – şcoală. 

- personal nedidactic insuficient, 

comparativ cu nevoile școlii; 

- existenţa a unor profesori, care nu 

ştiu să utilizeze TIC; 

- activitate condensată a 
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S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

profesională, programe de formare inițială în alte 

specializări; 

- examenele de competenţe profesională susţinute 

de elevii noştri la sfârşitul fiecărui ciclu de 

învăţământ dă posibilitatea integrării pe piaţa forţei 

de muncă;  

- autori de manuale, articole de specialitate, 

programe școlare, planuri de învățământ, standarde 

de pregătire profesională; 

- potențial pentru derularea cursurilor de formare a 

adulților (existența profesorilor cu certificat de 

formator); 

- profesori cu certificat de evaluator de competențe 

profesionale; 

- existența unui cabinet psiho-pedagogic echipat 

modern; 

- cadre didactice – membre în Consiliile consultative 

si metodiști ai ISJ Constanta; 

- număr mare de cadre didactice membre ale 

Corpului Național de Experți în Management 

Educațional. 

- parteneriate încheiate cu unități de învățământ și 

alte instituții de interes pentru beneficiarii direcți ai 

educației (agenți economici, poliția locală, ONG-

uri… 

compartimentelor contabilitate si 

secretariat; 

- finanţare redusă, în raport cu 

obiectivele de dezvoltare a şcolii; 

- existența PRAI la nivel regional și 

PLAI, la nivel județean, cu date 

statistice neactualizate. 
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O (oportunităţi) T (ameninţări) 

- existența cadrului legislativ în domeniul asigurării 

calității (Legea asigurării calităţii în educaţie); 

- implicarea Primăriei pentru realizarea lucrărilor de 

ameliorare a spaţiilor şcolare, de igienizare, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

a instituției; 

- oferta largă de cursuri de formare organizate de 

I.S.J., C.C.D.Constanța; 

- parteneriate/contracte de pregătire practică a 

elevilor încheiate cu agenţii economici de profil; 

- colaborare cu parteneri interni, la nivel local, 

regional și național; 

- oferte de proiecte europene (Erasmus +); 

-  implementare proiect ROSE coordonat de 

Ministerul Educației Naționale finanțat de Banca 

Mondială; 

- posibilitatea accesării fondurilor structurale POCU; 

- sprijin din partea comunităţii locale (primărie, 

biserică, poliţie etc.); 

- sprijin din partea poliţiei municipiului privind 

activităţile de combatere a fenomenului infracţional, 

a delicvenţei juvenile, precum şi activităţile de 

educaţie moral – civică şi rutieră; 

-strategii M.E.N., privind îmbunătăţirea calităţii şi a 

eficienţei sistemului de educaţie şi de formare 

profesională;   

- utilizarea sistemului asistent educaţional, pentru 

liceu (AEL); 

- existența programelor sociale derulate la nivel 

național (burse sociale, programul Bani de liceu, 

subvenționarea elevilor de la învățământul 

profesional - Bursă profesională). 

- legislaţie financiară restrictivă; 

- migrarea cadrelor didactice tinere 

către alte sectoare de activitate ca 

urmare a retribuţiei neatractive; 

- finanţarea de la bugetul de stat nu 

acoperă toate cheltuielile necesare; 

- reducerea indicatorului demografic; 

- situaţie financiară precară a 

părinţilor, cu impact în creșterea 

absenteismului; 

- dificultăți în aplicarea reformei în 

învăţământul profesional, ca urmare 

a menținerii unor prejudecăți în 

rândul actorilor educației; 

- diminuarea motivaţiei tinerilor 

pentru învăţătură, din perspectiva 

adoptării unor modele sociale 

greșite promovate de mass-media; 

- absenteism și abandon şcolar, pe 

fondul menținerii unei situații 

financire precare a părinților; 

- insatisfacții profesionale în rândul 

elevilor și părinților, din cauza 

repartizării computerizate a 

absolvenților de gimnaziu pe baza 

rezultatelor școlare și fără nici o 

legătură cu aptitudinile acestora; 

- comunicare defectuoasă cu unii 

părinți cu nivel de educație scăzut ; 

- situație precară a unor familii din 

mediul rural; 

- declinarea responsabilităţilor 

asumate de către părinţi, privind 

rolul lor, de principal partener 

educaţional al şcolii. 
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2.4.Ţinte şi opţiuni strategice 
 

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 

1.Corelarea ofertei şcolii cu 

nevoile de calificare pe piața 

muncii 

1.1.Realizarea unei note de fundamentare bine 

argumentată în vederea redimensionării cifrei de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, în acord cu 

recomandările din PLAI şi PRAI; 

1.2. Şcolarizarea elevilor în vederea obţinerii 

certificatului de calificare profesională pentru nivelul 3 

de calificare, prin învăţământ profesional, în domeniile 

în care, conform PLAI şi PRAI există un excedent al 

ofertei locurilor de muncă; 

1.3. Dezvoltarea capacităţilor de orientare şcolară şi 

profesională. 

2. Implementarea 

conceptului de cultură a 

calităţii în procesul 

educaţional 

2.1. Generalizarea utilizării metodelor centrate pe elev 

în procesul de predare-învăţare şi evaluarea formativă a 

elevilor; 

2.2. Utilizarea autoevaluării ca mecanism de asigurare 

a calităţii; 

2.3. Dezvoltarea resurselor umane, utilizarea PC în 

procesul de predare-învăţare-evaluare; 

2.4. Creşterea dimensiunii europene a educaţiei în 

Colegiul Economic Mangalia; 

3. Dezvoltarea capacităţii 

de informare şi consiliere 

profesională 

3.1. Diversificarea activităţilor de informare şi consiliere 

pentru carieră a elevilor; 

3.2. Oferirea de înţelegere şi sprijin adolescenţilor cu 

probleme cognitive, emoţionale şi comportamentale prin 

intermediul consilierilor; 

3.3. Cunoaşterea temeinică a pieţei muncii din zonă, a 

aşteptărilor agenţilor economici privind competenţele 

absolvenţilor de ÎPT, a nevoilor comunităţii privind 

competenţele şi abilităţile noi, precum şi a aspiraţiilor 

elevilor din învăţământul gimnazial. 
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ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 

4. Prevenirea şi reducerea 

absenteismului, a 

abandonului şcolar, a 

conflictelor elev-elev şi 

profesor-elev 

4.1. Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt 

şi mediu cu menirea de a asigura celor care intră în 

şcoală o calificare de nivel 3 (cel puţin) sau continuarea 

studiilor în ciclul superior al liceului; 

4.2. Creşterea gradului de securitate în şcoală, 

stimularea toleranţei şi a oportunităţilor de rezolvare 

constructivă a conflictelor. 

5. Eficientizarea şi 

dezvoltarea activităţilor de 

parteneriat social 

5.1. Atragerea unui număr cât mai mare de parteneri în 

susţinerea instruirii profesionale a elevilor şi cadrelor 

didactice; 

5.2.Consilierea elevilor în sensul dezvoltării personale,  

şi al inserţiei pe piaţa muncii; 

5.3. Participarea elevilor la proiecte Erasmus+, ROSE, 

POCU etc. şi la acţiuni de voluntariat. 

6. Reducerea cheltuielilor 

bugetare şi atragerea de 

noi finanţări pentru o mai 

bună dezvoltare a bazei 

materiale 

6.1. Diversificarea surselor de finanţare prin închirierea 

de spaţii, organizarea de evenimente cu implicarea 

Asociaţiei de părinţi si a Comunităţii locale, derularea 

programului național ROSE beneficiind de linia de 

finantare Schema de Granturi pentru Licee (SGL); 

6.2. Implicarea grupurilor de interes în proiectarea şi 

implementarea unui program de autofinanţare şi de 

monitorizare a cheltuielilor extrabugetare; 

6.3. Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea 

eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locală, în 

vederea sprijinirii ÎPT. 

7. Creșterea ratei de 

absolvire învățământului 

liceal/profesional și a ratei 

de promovabilitate  a 

examenului de bacalaureat. 

7.1 Organizarea și desfășurarea de activități remediale 

pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură/capabili de 

performanță. 

7.2 Motivarea intrinsecă și extrinsecă a elevilor pentru 

finalizarea ciclurilor de învățământ 
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Rezultatul aspectelor principale care necesită dezvoltare  

(priorităţi până în 2020) 
 

În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare constatăm următoarele aspecte care 

reprezintă priorităţi majore pentru şcoala noastră: 

 Corelarea ofertei şcolii cu nevoile de calificare pe piața muncii 

 Aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, în baza unei note 

de fundamentare din care rezultă respectarea recomandărilor din PLAI şi PRAI 2013-

2020; 

 Implementarea conceptului de cultură a calităţii în procesul educaţional 

 Generalizarea utilizării metodelor centrate pe elevi în procesul de predare-învăţare – 

evaluare; 

 Dezvoltarea resurselor umane, şi creşterea dimensiunii europene a educaţiei în 

Colegiul Economic Mangalia; 

 Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 Diversificarea activităţilor de consiliere personală şi pentru carieră a elevilor 

 Elaborarea unui plan de dezvoltare a personalului 

  Prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi a conflictelor elev-

elev şi profesor-elev 

 Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura 

celor care intră în şcoală o calificare de nivel 3/nivel 4 sau continuarea studiilor în 

ciclul superior al liceului. 

 Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de parteneriat social 

 Atragerea unui număr cât mai mare de parteneri în susţinerea instruirii profesionale 

a elevilor şi cadrelor didactice şi implicarea în proiecte internaţionale; 

 Elaborarea unui plan de parteneriat pentru îmbunătăţirea procesului de tranziţie a 

elevului de la şcoală la locul de muncă; 

 Participarea elevilor la proiecte Erasmus+ și ROSE 

 Reducerea cheltuielilor bugetare şi atragerea de noi finanţări pentru o mai bună 

dezvoltare a bazei materiale 

 Încadrarea în limitele bugetului alocat prin implementarea unui program de 

autofinanţare şi de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare 

 Diversificarea surselor de finanțare prin participarea la proiectul ROSE 

 Creșterea ratei de absolvire a învățământului liceal/profesional și a ratei de 

promovabilitate  a examenului de bacalaureat 

 Organizarea și desfășurarea de activități remediale pentru elevii cu rezultate slabe la 

învățătură/capaabili de performanță. 

 Motivarea intrinsecă și extrinsecă a elevilor pentru finalizarea ciclurilor de învățământ. 
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Partea a III-a 

Plan Operaţional 

2019-2020 
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3. Planul operaţional 

 
 
 

Prioritate 1 

Corelarea ofertei şcolare  cu  nevoile de calificare şi sporirea atractivităţii calificărilor în domeniile Economic 

şi Turism şi alimentaţie 

Obiectiv 1.1: 

Realizarea unei note de fundamentare bine argumentată în vederea redimensionării cifrei de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2020-2021, în acord cu recomandările din PLAI şi PRAI. 

Context: 

Şcoala răspunde nevoilor de formare profesională în domeniul serviciilor din judeţul Constanţa. Din analiza 

evoluţiei prognozate pentru cererea potenţială pe activităţi economice în perioada 2016-2020, în domeniile economic 

şi  alimentaţie publică, se estimează trenduri de creştere a cererii pe piaţa muncii. 

Nevoia de diversificare a activităţilor economice presupune pregătirea tinerilor pentru valorificarea 

potenţialului turistic oferit de judeţul Constanţa şi nu numai. Pornind de la aceste considerente se urmăreşte 

creşterea ofertei către activităţile din hoteluri şi restaurante. 

 

Ţinta: 

Aprobarea de către ISJ Constanţa a planului de şcolarizare pentru 2020-2021, în forma propusă de Consiliul 

de Administraţie al şcolii. 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 1 – O1.1 

 

Acţiuni pentru  
atingerea obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Consultarea agenților 
economici locali în 
vederea identificării 
calificărilor cerute pe 
piaţa muncii 

 Aplicarea chestionarelor privind 
analiza de nevoi a agenţilor 
economici din municipiul  Mangalia 

Februarie 
2020 

Directorul  
Director adjunct 
Persoane 
implicate în 
practica elevilor  

Agenţi 
economici 
A.J.O.F.M. 

Costuri 
chestiona
re 

Surse 
proprii 

Promovarea în  
rândul elevilor din clasa 
a VIII-a a ofertei 
educaţionale pentru anul 
şcolar 2020 – 2021, 
subliniind oportunităţile 
calificărilor în profilul 
Servicii specific şcolii 
noastre 

Participarea la manifestarea ,,Ziua 
porților deschise” a cel puţin 10 elevi 
din fiecare instituţie de învăţământ 
care furnizează absolvenţi de 
gimnaziu. 

 Conform 
calendarului 
propus de ISJ 
Cța  

Director 
Director adjunct 

Reprezentanţi 
ai comunităţii 
locale, ai ISJ 
Cţa, ai Primăriei 
ai părinţilor 

Costuri 
pliante, 
mape,  
banere 
protocol 

Surse 
proprii 
Extra-
bugetare 

Organizarea unor 
activități sub genericul 
,,Târgul meseriilor” 
destinat promovării 
învățământului 
profesional de 3 ani. 

Participarea absolvenților de 
gimnaziu din toate școlile generale 
din Mangalia și zonele limitrofe 

Conform 
calendarului 
admiterii în 
învățământul 
profesional 

Director 
Director adjunct 
Responsabil arie 
curriculară 
tehnologii 

Directori și 
diriginți de la 
școlile generale 

  

Consultarea agenților 
economici în vederea 
efectuării practicii elevilor 
conform curriculum-ului,  
în acord cu interesele 
ambelor părţi, dar cu 
respectarea structurii 
anului şcolar 

Încheierea  acordurilor  cu cel puțin 
5 unități economice din Mangalia 
pentru desfăşurarea stagiilor de 
pregătire practică a elevilor 
 

Octombrie 2019 Directorul 
Directorul adjunct 
Şef arie 
curriculară 
Tehnologii 
 

Agenţi 
Economici 
ISJ Constanţa 
 

 
 
 

- 

 
 
- 
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Prioritate 1 

Corelarea ofertei şcolare cu nevoile de calificare şi sporirea atractivităţii calificărilor în domeniile Economic, 

Comerț, Turism şi alimentaţie 

Obiectiv 1.2: 

Şcolarizarea elevilor prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani în vederea obţinerii certificatului de 

calificare profesională pentru nivelul III de calificare, în domeniile în care există un excedent al ofertei locurilor de 

muncă 

Context: 

Restructurarea învăţământului profesional și tehnic oferă o alternativă de formare inițială prin înscrierea 

absolvenților clasei a VIII-a la învățământului profesional de 3 ani, în urma participării la probe  suplimentare. 

Calendarul admiterii asigură posibilitatea înscrierii la IP3 în 2 etape, în funcție de  situația școlară a elevilor 

(promovați în luna iunie sau în luna august) în limita locurilor disponibile după caz. Învățământul profesional cu 

durata de 3 ani se finalizează cu examen pentru obținerea calificării profesionale, nivel III, cu posibilitatea continuării 

studiilor în ciclul superior al liceului.  

Conform tuturor statisticilor privind cererea pieţei muncii, agenţii economici solicită în special absolvenţi cu 

nivel III de calificare profesională. Nivelul IV oferă calificări cu care absolvenţii pot ocupa posturi de tehnicieni, însă 

oferta de angajare este mai redusă decât în cazul absolvenţilor cu nivel III de calificare. Şcolii îi revine sarcina de 

a consilia şi orienta în mod corect elevii, spre traseul de formare care să corespundă aspiraţiilor, dar şi capacităţilor 

elevilor 

Ţinta : Asigurarea condițiilor pentru funcționarea a cel puţin o clasă de învăţământ profesional cu durata de 

3 ani, în acord cu interesul comunității locale 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 1 – O1.2 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Prezentarea elevilor şi 
părinţilor a nomenclatoarelor 
calificărilor profesionale şi a 
competenţelor ce urmează să 
le dobândească 

Participarea activă şi responsabilă la 
procesul de instruire practică 
Cunoaşterea finalităţilor procesului de 
predare – învăţare 

Octombrie 
2019 

Director 
Diriginții 

claselor de 
învățământ 
profesional 

nou înființate 

Reprezentanți 
ai agenților 
economici 

  

Optimizarea condițiilor  pentru 
desfășurarea pregătirii practice 
a elevilor din învățământul 
profesional de 3 ani 

Încheierea contractelor pentru 
pregătirea practică a elevilor de la 
învățământul profesional de 3 ani 

Octombrie 
2019 

Director 
Agenți 

economici 
Părinți 

  

Elaborarea  Curriculum 
în Dezvoltare Locală în acord 
cu interesele agenţilor 
economici parteneri 

Curriculum în Dezvoltare 
Locală  (CDL) pentru clasele a IX-a, a 
X-a și a XI-a învățământ profesional și 
liceu aprobat de ISJ 

Octombrie 
2019 

Director 
Şef arie 

curriculară 
Tehnologii 

Șefi catedre 

Profesori de 
specialitate, 

Agenţi 
economici 

  

Stabilirea necesarului de 
materiale şi echipamente 
necesare pregătirii practice 

Referate cu necesar pentru 
desfăşurarea instruirii practice a 
elevilor. Lunar 

Administrator 
financiar 
Şef arie 

curriculară 
Șefi catedră 

Agenţi 
economici, 
Primăria 

Materii 
prime, 

echipament 
tehnologic 

Buget de 
Consiliul 

local 
Resursele 

scolii 
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Prioritatea 2 

Implementarea conceptului de cultură a calităţii în procesul educaţional 

 

Obiectiv 2.1: 

Generalizarea utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare şi evaluare formativă 

a elevilor 

 

Context: 

În practica profesorilor se constată nevoia dezvoltării competenţelor metodice necesare, atât în ceea ce 

priveşte noile abordări în relaţia cu elevul, cât şi în proiectarea şi aplicarea în parteneriat a curricumului în 

dezvoltare locală. 

Facilitarea transferului pe scară largă a experienţei şi a bunei practici sunt importante pentru stimularea 

spiritului critic necesar schimbării. 

 
 
Ţintă: 

Până la sfârşitul anului şcolar 2019- 2020, toate cadrele didactice din şcoală aplică învăţarea centrată pe 

elev în scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 2 – O2.1 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Evaluarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor 

Cunoaşterea stilurilor de învăţare 
ale tuturor elevilor școlii 

Octombrie 
2019 

Director adj 
Psihologul 
şcolar 

 
Diriginţii 
Profesorii 

  

Participarea cadrelor 
didactice la activităţile 
metodice specifice fiecărei 
catedre sau la cursuri de 
formare 

Un număr de cel puţin 4 cadre 
didactice din fiecare arie curriculară 
participă la acţiuni metodice privind 
aplicarea învăţării centrate pe elev, 
sau participă la cursuri de formare 

Conform 
graficelor 
activităţilor 
Centrelor 
metodice 

Şefii de catedre 
Şefii de arie 
curriculară 

Cadre 
didactice 
formatori 
CCD 

 Programe de 
formare 
continuă 
Resursele 
şcolii 

Aplicarea metodelor de 
predare-învăţare  centrate pe 
elev la clasă reflectate în 
rezultatele școlare ale 
elevilor 

Promovabilitate la sfârșitul anului 
școlar de min. 90% la toate clasele 
Creșterea procentului de 
promovabilitate la bacalaureat cu 
minimum 1,5 % față de anul școlar 
trecut 

Semestrial Şefii de arii 
curriculare 

Metodişti 
Responsabili 
de cerc 
pedagogic 
 

Materiale 
didactice 

Resurse proprii 
Resursele 
şcolii 

Organizarea de lecţii 
demonstrative 

O lecţie/semestru la nivelul fiecărei 
catedre cu aplicarea metodelor 
centrate pe elev 

Semestrial Şefii de arii 
Curriculare 
Şefii de catedre 

Membrii 
ariilor 
curriculare 

 Resurse proprii 
Resursele 
şcolii 

Monitorizarea aplicării la ore 
a metodelor centrate pe elev 

Cel puţin o interasistenţă la oră 
pentru fiecare cadru didactic 
confirmată prin Fişă de 
interasistenţă 

Conform 
graficelor de 
asistență 

Director 
Şefii de arii 
Curriculare 
Şefii de catedră 

Director 
adjunct 
Șefii de 
catedre 

 Resurse proprii 
Resursele 
şcolii 

Promovarea metodelor active 
de predare - învăţare 

Folosirea eficientă a bazei 
didactice  
Lecţii AEL la disciplinele pt. care 
există programe AEL 

Permanent 
 
Conform 
graficului 

Directorii 
Responsabilii de 
catedre şi de 
Comisii 
metodice 

 Inspectorii 
de 
specialitate 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Participarea elevilor la 
concursurile şcolare şi 
olimpiade -  faza locală,  
judeţeană si naţională 

Obţinerea cel puțin a unui premiu 
sau mențiune la concursurile 
şcolare şi olimpiade pentru fiecare 
disciplină 

Conform 
graficului 
olimpiadelor şi 
concursurilor 
şcolare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Toţi 
profesorii 

Materiale 
didactice 

Resursele 
şcolii 

Dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale ale elevilor 

Înființarea a minimum 4 firme de 
exercițiu noi la clasele a XI-a și a 
XII-a 

Octombrie 
2019 

 Responsabil 
arie Tehnologii 

Profesorii-
economiști 

Materiale 
didactice 
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Prioritatea 2 

Implementarea conceptului de cultură a calităţii în procesul educaţional 

 

Obiectiv 2.2: 

Introducerea autoevaluării la toate nivelurile, ca mecanism de asigurare a calităţii 

 

 

Context: 

Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare 

minuţioasă. Pentru realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, 

trebuie încurajat în sensul evaluării propriei performanţe şi identificării domeniilor ce necesită îmbunătăţiri. 

 

 

Ţinta: 

Implementarea completă a sistemului de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale. 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 

Prioritatea 2 – O2.2 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Cunoaşterea de către toate 
cadrele didacticei a elementelor 
specifice sistemului de asigurare a 
calităţii din învăţământ 

Rapoarte de autoevaluare a 
calităţii 

Semestrial Directori 
Comisia de 
asigurare 
a calităţii 

ISJ Constanţa 
Unităţi şcolare 
din reţeaua de 
interasistenţă 

 Surse proprii 

Reactualizarea bazei de date cu 
toate programele şcolare şi 
Standardele de Pregătire (SPP) 
pentru toate nivelurile 
 

 CD-uri cu programele 
analitice şi SPP-urile la toate 
nivelurile şi calificările 

Octombrie 
2019 

Directori 
Responsabilii de arii 
curriculare 

 CEAC la nivelul 
ISJ Constanţa 

  

Analiza Standardelor de calitate  
corespunzătoare calificărilor 
promovate de şcoală 

Cunoaşterea noilor 
standarde de calitate de 
către toate cadrele didactice 
ale unităţii şcolare 

Septembrie 
2019 

CEAC a şcolii 
Responsabilii arii 
curriculare 

CEAC a ISJ Cţa  
Responsabilii de 
cerc pedagogic 

  

Planificarea activităţilor 
didactice pentru anul şcolar în curs 
în concordanţă cu programele şi 
SPP. 
 

Toate cadrele didactice au 
planificări calendaristice şi 
proiecte ale unităţii de 
învăţare 

Octombrie 
2019 

Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare 
 

Inspectori de 
specialitate 
Metodişti 

  

Autoevaluarea activităţii  comisiilor 
metodice şi evaluare internă a 
calităţii 

Întocmirea rapoartelor de 
activitate şi de autoevaluare 
semestriale şi anuale 

 
Semestrial 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
Şefii de catedre 
Comisia CEAC 
a şcolii 

Elevi şi părinţi 
Absolvenţi 
Beneficiari 
externi ai 
educaţiei 

  

Evaluarea obiectivă a personalului Completarea fişei de 
autoevaluare în raport cu fişa 
postului de către tot 
personalul angajat al şcolii 

 Conform 
graficului 

Director, 
Responsabilii de 
catedră/ 
compartimente 

Consiliul de 
Administraţie 
Liderii de 
sindicat 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Analiza desfăşurării practicii 
comasate la agenţii economici 

Fişele de evaluare a practicii 
comasate să răspundă în 
proporţie de 90% 
competenţelor ce trebuie 
atinse prin standarde 

Iulie 2020 Director Agenți economici   
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Prioritatea 3 

Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 

Obiectiv 3.1: 

Diversificarea  activităţilor de informare şi consiliere pentru carieră a elevilor și părinților 

 

 

Context: 

Eficienţa activităţilor de orientare şi consiliere facilitează atingerea unui maxim al performanţelor individuale, 

personale şi profesionale, în funcţie de interesele şi capacităţile fiecăruia, în condiţiile unui sistem deschis cu acces 

sporit pe verticala nivelurilor de calificare. În prezent, se constată la elevii care sunt în situaţia de a lua o decizie, un 

deficit de informaţii de bază privind perspectivele profesionale  cu privire la alternativele oferite de traseele de 

formare. Pentru a corecta acest neajuns, este necesar ca un set de informaţii esenţiale pentru elevii din anii terminali 

să fie în mod sistematic şi controlat adusă la cunoştinţa lor, pentru a facilita o decizie în cunoştinţă de cauză. 

 

Ţinta: 

Cunoaşterea ofertei şi a alternativelor de formare profesională de către toţi elevii din anii terminali şi de către 

părinţii acestora 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 3 – O3.1 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Identificarea intereselor 
profesionale şi a aptitudinilor 
elevilor de clasa a XII a liceu 

80% dintre elevi de clasa a XII a 
îşi vor cunoaşte interesele şi 
aptitudinile profesionale în 
vederea stabilirii unui plan de 
carieră 

Martie – 
Aprilie 2020 

Diriginţii 
Psiholog şcolar 

Psihologul 
şcolar  
Agenţii 
economici 
Părinţii 

  

Consiliere individuală şi de 
grup pentru creşterea 
încrederii în sine şi 
îmbunătăţirea abilităţilor cheie 

Toți elevii claselor terminale vor 
participa la cel puțin o ședință 
de consiliere în carieră 

An școlar 
2019-2020 

Diriginţii 
 

Psihologul 
şcolar  
Psihologi 
specializaţi 

  

Organizarea unor sesiuni de 
exersare a unor elemente de 
marketing personal 

80% dintre elevi sunt pregătiţi 
pentru tranziţia de la şcoala la 
locul de muncă 

Semestrul II Psihologul şcolar 
Diriginţi 

Psiholog 
şcolar 

  

Asistarea elevilor pentru 
identificarea traseelor posibile 
de educaţie şi formare 
profesională 

80% dintre elevi identifică 
traseul de formare în carieră, 
domeniul de interes și abilităţilor 
lor 

Semestrul II Diriginţii Psihologul 
şcolar 
 Părinţi 
interesaţi 

 . 

Oferirea unor suporturi 
informaţionale necesare 
diriginţilor în activitatea de 
consiliere şi orientare în 
carieră 

Elaborarea unor suporturi 
informaţionale necesare 
diriginţilor în activitatea de 
consiliere şi orientare 
vocațională 

Aprilie 2020  Director 
Psiholog şcolar 
CPPE 

Diriginţii   
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Prioritatea 3 

Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 

Obiectiv 3.2: 

Oferirea de înţelegere şi sprijin adolescenţilor cu probleme cognitive, emoţionale şi comportamentale prin 

intermediul consilierilor 

Context: 

În societatea în care trăim adolescenţii se simt ca într-un vârtej informaţional, unde sunt nevoiţi să asimileze 

un număr mare de informaţii şi au nevoie de o selecţie a acestora. Ruşinea, teama  de a nu fi ridiculizaţi de ceilalţi 

îi împiedică pe mulţi să solicite ajutor de specialitate. Apare necesitatea înfiinţării unui club cu structură eterogenă, 

care să le ofere oportunitatea de a fi ajutaţi să –şi gestioneze singuri problemele existenţiale  

 

 
Ţinta: 

 
Continuarea activităților în cadrul clubului “Adolescenţii consilieri” cu scopul de a  acorda sprijin adolescenţilor 

ce au blocaje în relaţionarea cu ceilalţi, pentru a avea mai multă deschidere către cabinetul psihologic. 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 3 – O3.2 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de 
performanţă 

Orizont de timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Continuarea activităților 
Clubului ,,Adolescenţii 
consilieri” şi derularea de 
activităţi de optimizare şi 
dezvoltare personală a 
membrilor 

Consilierea elevilor 
din toate clasele  
ciclului inferior al 
liceului 

An școlar 2019-
2020 

Psihologul şcolar CJRAE Constanţa 
Directorul adjunct 
Diriginţii 

 Fonduri 
extrabugetare 
Sponsori 

Activităţi informaţional-
educative adresate elevilor 
liceului, prin campanii de 
informare în masă. 

8 buletine 
informative pentru 
adolescenţi 

 Lunar Psihologul şcolar Psihologul şcolar 
Directorul adjunct 
Diriginţii 

 Fonduri 
extrabugetare 
Sponsori 

Realizarea feed-back ului 
proiectului 

Chestionare privind 
impactul proiectului 
asupra elevilor 

Mai 2020 Psihologul şcolar Psihologul şcolar 
Directorul adjunct 
Diriginţii 

 Fonduri 
extrabugetare 
Sponsori 

Activități de consiliere 
individuală a elevilor 

Consilierea a min. 
80% din efectivele 
fiecărei clase 

Permanent Psihologul şcolar 
Diriginți 
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Prioritatea 4 

Prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi a conflictelor elev-elev şi profesor-elev 

 

Obiectiv 4.1: 

Creșterea gradului de securitate în școală, stimularea toleranței șia oportunităților de rezolvare constructivă 

aa conflictelor. Cointeresarea elevilor şi părinţilor în prevenirea abandonului şcolar şi a conflictelor. 

 

Context: 

În contextul economic şi social actual dificultățile financiare se resimt în special în rândul familiilor din mediul 

rural, care fac faţă din ce în ce mai greu cheltuielilor pentru trimiterea la şcoală a copiilor. Rata abandonului şcolar 

tinde să ia amploare, în sensul că unii elevi preferă să iasă din sistem, fie pentru a se angaja, fie pentru că nu-şi 

mai pot plăti cheltuielile cu frecventarea unei forme de învăţământ. De asemenea, lipsa supravegherii de către 

părinţii plecaţi la muncă în străinătate conduce la scăderea interesului elevilor pentru şcoală. 

 

Ţinta: 

Reducerea absenteismului la toate clasele şi prevenirea cazurilor de abandon şcolar în ciclul inferior al 

liceului  
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 4 – O4.2. 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Identificarea elevilor care 
prezintă riscul abandonului 
şcolar 

Stabilirea nominală a elevilor care 
prezintă pericolul de abandon din diferite 
motive 
(probleme materiale, şi financiare, 
dezinteresul elevului pentru învăţătură, 
lipsa supravegherii părinţilor etc.) 

Octombrie 
2019 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Diriginţii 
Psiholog 
şcolar 

- - 

Monitorizarea prezenţei elevilor 
la programul şcolar al elevilor 

Reducerea cu 10% a  elevilor 
exmatriculați din cauza absenţelor 
nemotivate  

Semestrial Director adjunct 
Comisia de disciplină 
Diriginţii 

Părinţii - - 

Consiliere specială pentru 
elevii care prezintă riscul 
abandonului şcolar sau 
inadaptare 

Rezolvarea tuturor cazurilor care 
necesită asemenea intervenţii 

Permanent  Psiholog şcolar 
 Diriginţii  

 Părinţii - - 

Sprijinul financiar al elevilor cu 
cele mai grave probleme 
financiare 

Sprijin financiar pentru cel puţin 3 elevi cu 
probleme financiare în fiecare semestru 

Semestrial Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Asociaţia de 
părinţi 
,,Școala 
copilului 
meu” 
Agenţi 
economici 

 Extra-
bugetare 

Îmbunătăţirea relaţiilor 
interumane și gestionarea 
corespunzătoare a  
eventualelor conflicte din 
cadrul scolii (elev-elev, 
profesor-elev, profesor-
clasa) 

 Rezolvarea tuturor conflictelor apărute la 
nivelul scolii  
Rezolvarea tuturor cazurilor care 
necesită intervenţia Poliţiei de 
Proximitate 

 
Permanent 
 
 

Director  
Director adj  
Consilier şcolar 
Comisia de disciplină 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 

Poliţia de 
proximitate 
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Prioritatea 5 

Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de parteneriat social 

 

 

Obiectivul 5.1: 

Atragerea unui număr cât mai mare de parteneri în susţinerea instruirii profesionale a elevilor şi a cadrelor didactice 

 

Context: 

 

În condiţiile creşterii concurenţei între firme, managerii unităţilor economice sunt nevoiţi să realizeze angajări de 

personal calificat, iar selecţia se impune a fi cât mai riguroasă.  Şcoala trebuie să constituie principala sursă de recrutare a 

angajaţilor, de aceea îi revine sarcina de a acoperi o plajă cât mai largă a calificărilor şi de a furniza absolvenţi care şi-au 

format competenţe tehnice generale şi competenţe cheie, dar şi competenţe specializate. Pentru aceasta este nevoie de 

eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de parteneriat social. 

 
 
Ţinta: 

Încheierea  unui număr cât mai mare de parteneriate cu parteneri sociali locali, judeţeni, regionali  
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Plan de măsuri 2019 – 2020 

Prioritatea 5 – O5.1. 
 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Încheierea contractelor  de 
colaborare şcoală - agent 
economic atât pentru ciclul 
inferior al liceului, cât şi 
pentru ciclul superior 

Efectuarea stagiilor de pregătire 
practică pentru cel puțin 1 clasă 
de liceu pentru fiecare an de 
studiu 
 

Octombrie 
2019 

Directorii 
Cadre didactice de 
specialitate 

Agenţi 
economici 

  

Implicarea părinţilor sau a 
tutorilor legali în procesul 
instructiv– educativ al elevilor 

Încheierea protocolului 
şcoală - elev – părinte 
 

Anual Director 
Consilier educativ 
Diriginţi 

Părinţi   

Organizarea unor activităţi şi 
evenimente comune, în 
parteneriat cu factorii sociali 
interesaţi 

Plan de activităţi în parteneriat An școlar 
2019-2020 

Director adjunct 
Consilier educativ 

ONG-uri 
Agenţi economici 

 Resurse 
Extrabugetare 

Atragerea în parteneriat a 
agenţilor economici care să 
fie dispuşi să aloce timp, bani 
şi resurse umane pentru 
activităţile de parteneriat 

Locuri de muncă pentru elevi, 
burse 

An școlar 
2019-2020 

Director Agenți economici   

Creşterea rolului 
reprezentanţilor angajatorilor 
în evaluarea competenţelor 
elevilor la absolvire 

Participarea angajatorilor în 
comisiile pentru susţinerea 
examenelor de absolvire precum 
şi în evaluarea activităţii practice 

Iulie 2020 Director adjunct Agenți economici   

Realizarea unor relaţii de 
parteneriat cu alte unități de 
învățământ 

Împărtăşirea exemplelor de bună 
practică cu alte şcoli, cunoaşterea 
de către elevii din gimnaziu a 
caracteristicilor şi beneficiilor 
învăţământului profesional şi 
tehnic 

An școlar 
2019-2020 

Director 
Director adjunct 

Școli și licee din 
Mangalia și din 
alte orașe din 
țară 
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Prioritatea 5 

Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de parteneriat social 

 

Obiectivul 5.2: 

Participarea elevilor și profesorilor la proiectul ROSE finanțat de SGL 

 

Context: 

 

În baza acordului de împrumut nr.8481-RO semnat la Washington în 17.04.215, între Guvernul României și Banca 

Mondială, în data de 14 oct.2015, a intrat în efectivitate proiectul privind învățământul secundar (ROSE) implementat de 

MENCȘ prin UMPFE. Proiectul ROSE în valoare de 200 mil. euro este finanțat integral BIRD și se va derula pe 7 ani, în 

intervalul 2015-2022. 

 
 

Ţinta: 

Derularea activităților în cadrul proiectului ROSE . 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 5 – O5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de 
performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Elaborarea chestionarului 
pentru stabilirea grupului țintă 

Întocmirea chestionarului 
vizând aspecte legate de 
apartenența la grupuri 
vulnerabile, rezultate la 
învățătură, dificultăți de 
învățare 

Octombrie 
2019 

Echipa de 
proiect 

Reprezentanți ai 
Comunitații locale, 
facilitator proiect ROSE 

- Surse 
interne 

Selecția grupului țintă pentru 
al doilea an de proiect 

 Selectarea a 200 de elevi Octombrie 
2019 

Echipa de 
proiect 
 

Diriginții -  

Refacerea planului de achiziții 
 

Aprobarea Planului de către 
monitorul nominalizat de  
MEN 

Octombrie 
2019 

Echipa de 
proiect 
 
Echipa de 
implementare 

Monitor proiect ROSE - Surse 
proiect 

Derularea activităților conform 
diagramei Gant refăcute 

Număr activități pedagogice 
și extrașcolare stabilite în 
cadrul proiectului 

An școlar 
2019-2020 

Echipa de 
proiect 
  
Echipa de 
implementare 

ONG-uri 
Asociații partenere 

Conform 
bugetului 
prevazut 

Surse 
proiect 
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Prioritatea 6 

Reducerea cheltuielilor și atragerea de noi finanţări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale 

 

Obiectiv 6 .1 

Diversificarea surselor  de finanţare extrabugetare prin închirierea de spații, organizarea de evnimente cu implicarea   

Asociației de părinți și a Comunității locale, derularea activităților în cadrul proiectului ROSE. 

 

Context: 

În contextul în care alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat sunt insuficiente pentru realizarea obiectivelor 

privind creșterea calității educației, se impune identificarea unor surse de finanțare externe, cu respectarea prevederilor legale 

 

Ţinta: 

Atragerea de fonduri extrabugetare 

 

  



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII, 2016-2020 

93 

Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 6 – O6.1 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Elaborarea unui plan de măsuri în 
vederea reducerii cheltuielilor 
(raţionalizarea consumului de energie, 
carburanţi, apă, consumabile, telefon, 
recondiţionarea cu surse proprii a bazei 
materiale) 

Încadrarea în limitele bugetului 
alocat 
 

Noiembrie 
2019 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator 
financiar 

Consiliul local   

Identificarea de sponsori în rândul 
agenţilor economici, în special al celor 
cointeresaţi în relaţii de parteneriat 

 Contracte de sponsorizare Semestrial Directorul 
Directorul adjunct 
 

Agenţi 
economici 
ONG-uri 

- - 

 Consolidarea bugetului propriu de 
venituri şi cheltuieli  prin închirierea de 
spaţii, servicii conexe  

 Contracte de închiriere spații Permanent Directorul 
Directorul adjunct 
 

Administrator 
financiar 
Laborant 

- - 

Organizarea de cursuri ECDL  Contract de parteneriat cu 
furnizori de formare ECDL 

Conform 
solicitărilor 

Director 
Formatori ECDL 

 - - 

Derularea de activitati eligibile în cadrul 
proiectului ROSE 

Eligibilitatea tuturor activităților 
derulate 

Perioada de 
implementare 
a proiectului 

Echipa de proiect 
Echipa de 
implementare a 
proiectului 

Reprezentanți 
ai Comunitații 
locale, 
Monitor si 
mentor ROSE 

Conform 
bugetului 

Banca 
Mondială 
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Prioritatea 6 

Reducerea cheltuielulor bugetare și atragerea de noi finanţări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale 

 

Obiectiv 6 .2 

Implicarea grupurilor de interes în proiectarea și implementarea unui program de autofinațare și monitorizare a   

cheltuielilor bugetare. 

 

Context: 

În contextul în care alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat sunt insuficiente pentru realizarea obiectivelor 

privind creșterea calității educației, se impune identificarea unor surse de finanțare externe, cu respectarea prevederilor legale 

 

 

Ţinta: 

Atragerea de fonduri extrabugetare 
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Plan de măsuri 2019– 2020 
Prioritatea 6 – O6.2 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de 
performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Reabilitarea și înlocuirea 
calculatoarelor uzate moral 

Achiziționarea a 75 de 
calcultoare noi 

Februarie 
2020 

Director 
Directorul adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

Consiliul 
local 

  

Modernizarea laboratoarelor de 
Alimentație publică 

Achiziționarea de obiecte 
de inventar necesare 
derulării activității de IP. 

Februarie 2020 Directorul 
Directorul adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

 - - 

Reamenajarea curții școlii  Reamenajarea grădinii din 
fața școlii, construirea 
unui gard în fața școlii 

Martie 2020 Directorul 
Directorul adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

Administrato
r financiar 
Laborant 

- - 

Respectarea planului de achiziții din 
cadrul proiectului ROSE 

 Dotarea claselor cu 
videoproiectoare, 
achiziționarea unui 
mobilier corespunzător 
pentru biroul ROSE  

Martie  2020 Responsabil achiziții 
proiect ROSE 
Coordonator proiect 
ROSE 

Firme 
participante 
la licitație 

Conform 
planului 
de achiziții 

Buget alocat 
de către 
Banca 
Mondială 
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Prioritatea 7 

Creșterea ratei de absolvire a învățământului liceal/profesional și a ratei de promovabilitate, a examenului de 

bacalaureat 

 

Obiectiv 7.1 

Organizarea și desfășurarea de activități remediale pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură/capabili de performanță. 

 

Context:  

Principalele obiective strategice naționale ale României sunt: asigurarea unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin 

educație, promovarea învățământului secundar și accesul la învățământul superior, reducerea părăsirii timpurii a școlii 

și creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

Ţinta:  

Creșterea ratei de absolvire a învățământului secundar superior și a ratei de promovabilitate,  a examenului de 

bacalaureat 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 7 – O7.1 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont 
de timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Activități remediale la 
disciplinele de bacalaureat 

Creșterea cu 50% a procentului 
elevilor cu medii peste 6 la 
disciplinele de BAC 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Echipa de proiect Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Workshop-uri pedagogice – la 
disciplinele de BAC 

100% feed back pozitiv de la toți 
participanții 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Biblioteca franceză 
 
Comunitatea 
Națională Română 
ptr drepturile copilului 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Ateliere de lucru pe diferite 
discipline de BAC 

Creșterea cu 1,5% a procentului 
de promovabilitate la  BAC 
2019-2020 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

ONG Mare Nostrum 
 
Fundația Magdalena 
Deijs 
 
Cultul eroilor Regina 
Maria 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Ateliere de dezvoltare 
personală 

Participarea a cel puțin 60% din 
grupul țintă la activități de 
dezvoltare personală 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Psihologul școlar 
 
Fundația Magdalena 
Deijs 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Participarea elevilor la 
concursurile şcolare la 
disciplinele de BAC 

Cel puțin 5 premii si 3 mențiuni 
obținute la sesiunile si 
concursurile organizate. 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

ONG Mare Nostrum Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 
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Prioritatea 7 

Creșterea ratei de absolvire a învățământului liceal/profesional și a ratei de promovabilitate  a examenului de bacalaureat 

 

Obiectiv 7.2 

         Motivarea intrinsecă și extrinsecă a elevilor pentru finalizarea ciclurilor de învățământ. 

 

Context: Principalele obiective strategice naționale ale României sunt: asigurarea unei piețe a muncii incluzive și 

eficiente prin educație, promovarea învățământului secundar și accesul la învățământul superior, reducerea părăsirii 

timpurii a școlii și creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

 

Ţinta: Stimularea și motivarea elevilor în scopul evitării părăsirii timpurii a sistemului de învățământ și a creșterii ratei 

de promovabilitate la examenul de bacalaureat. 
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Plan de măsuri 2019 – 2020 
Prioritatea 7 – O7.2 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont 
de timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Ateliere de lucru pe diferite 
discipline de bac 

Creșterea cu 50% a procentului 
elevilor cu medii peste 6 la 
disciplinele de BAC 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Echipa de proiect Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Ateliere de dezvoltare 
personală 

Participarea a cel puțin 60% din 
grupul țintă la activități de 
dezvoltare personală 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Psiholog școlar Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Tabără pedagogică 
interdisciplinară – geografie / 
limbi străine 

Participarea unui număr de cel 
puțin 60 elevi 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Prestatori servicii 
cazare si masă 
Ong Mare 
Nostrum 
 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Tabără pedagogică 
interdisciplinară – română/ 
matematică/ logică 

Participarea unui număr de cel 
puțin 60 elevi  

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Prestatori servicii 
cazare si masă 
Ong Mare 
Nostrum 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Activități cultural-artistice și 
creative 

Implicarea a cel puțin 40% elevi din 
grupul țintă al proiectului 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Casa Armatei 
Mangalia 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Excursie la Târgul de joburi 
București 

Participarea a cel puțin 50% elevi 
din grupul țintă  

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Firma de 
transport 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Vizitarea facultăților din 
București și Galați 

Stimularea motivației elevilor 
pentru a-și continua studiile în înv. 
universitar. Participarea tuturor 
elevilor din anii terminal aparținând 
grupului țintă 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Universități din 
București și 
Galați 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 
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Partea a IV-a 

Consultare, 

monitorizare, evaluare 
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4. Consultarea, monitorizarea şi evaluarea 

 

În vederea elaborării Planului de Acţiune al Şcolii au fost parcurse următoarele etape: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 

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

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS-ului de la principalii „actori” implicaţi în 

formarea profesională; aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel 

regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

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

consultare, personalului şcolii, elevilor şcolii, părinţilor şi partenerilor sociali cu care şcoala are 

relaţii de parteneriat. 

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

reformularea obiectivelor priorităţilor 

7. Elaborarea planurilor operaţionale  

 

4.1. Procesul de consultare pentru elaborarea P.A.S. 

 

Acest proiect este expresia unei gândiri şi decizii colective ale unei echipe de proiect. 

Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii, echipa de proiect a consultat şi utilizat 

următoarele surse: 

 Pentru analiza mediului extern: 

 ghidul de elaborare a Planului de Dezvoltare a Şcolii; 

 Documente oficiale:Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar – MECS, 

P.R.A.I. şi P.L.A.I. din Regiunea de Sud-Est pentru a stabilii contextul naţional, regional 

şi local. 

 structura planurilor de şcolarizare pentru IPT din judeţ, 

 studiu cu privire la determinarea nevoii de pregătire profesională şi tehnică prin 

învăţământul preuniversitar la orizontul anului 2020, pe baza analizei dinamicii pieţei 

muncii la nivel regional, cu exemplificare pe Regiunea Sud-Est; 

 concluziile întâlnirilor cu elevi, părinţi, AJOFM, parteneri economici, parteneri sociali şi 

educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori şi diriginţi de clasa a VIII-a din şcolile 

generale de pe raza municipiului Constanţa, reprezentanţi ai ISJ Constanţa; 

 chestionare privind nevoia de perfecţionare a cadrelor didactice. 

 site-ul CNDIPT 
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 www.edu.ro 

 Pentru analiza mediul intern: 

 statistici anuale ale şcolii; 

 statistici privind examenul de Bacalaureat; 

 fişe de formare continuă a cadrelor didactice; 

 fişe de evaluare, teste de evaluare iniţială, 

 fişe de observaţie asupra elevilor cu dificultăţi de învăţare; 

 mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor şi ale elevilor; 

 rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice; 

 rapoarte de monitorizare prezentate în Consiliul de Administraţie; 

 chestionare elevi-părinţi-cadre didactice; 

 fişe de asistenţe ale directorilor şi ale responsabililor comisiilor metodice; 

 programul Consiliului de Administraţie şi al directorilor pentru monitorizarea activităţii 

din şcoală; 

 sondaje părinţi-elevi; 

 programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, 

 rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 rapoarte de autoevaluare a calităţii; 

 procese verbale de inspecţii ale ISJ Constanţa (RODIS); 

 execuţia bugetara. 

Activitatea echipelor a vizat următoarele componente: contextul local, regional şi 

naţional, curriculum, parteneriate, învăţarea centrată pe elev, consiliere şi orientare privind 

cariera. 

În prima fază, activităţile s-au desfăşurat pe echipe după care au avut loc întâlniri în 

plen în care s-a analizat stadiul de lucru la care s-a ajuns şi s-au stabilit următorii paşi în 

elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii. 

Responsabilitatea sintetizării materialelor şi întocmirii variantei finale a proiectului a 

revenit unui grup restrâns de persoane, cu competenţe în activitatea de management 

educaţional. Prin această modalitate de lucru, fiecare catedră şi departament din şcoală a 

realizat o autoevaluare a activităţilor desfăşurate până la momentul actual şi au fost astfel 

identificate domeniile ce necesită îmbunătăţire, dar şi strategiile viitoare care să satisfacă 

aspiraţiile profesionale şi personale ale elevilor, cerinţele angajatorilor şi ale comunităţii. 

  

http://www.edu.ro/
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4.2. Monitorizare şi evaluare la nivel de echipă 

 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul următorilor ani şcolari, 

urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (cadre didactice, elevi, părinţi) în 

vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. Pentru fiecare prioritate 

a fost constituită o echipă de lucru care va avea următoarele sarcini: 

 să monitorizeze implementarea acţiunilor, 

 să evalueze dacă aceste acţiuni au avut efectul dorit/aşteptat, 

 să revizuiască acţiunile în lumina progresului realizat, 

 să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor, personalului şi altor 

factori interesaţi. 

Rezultatele activităţii echipelor de monitorizare şi evaluare se materializează în 

procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei întâlniri a echipelor de program, feed-back din 

partea elevilor şi partenerilor, raport de autoevaluare, înregistrări privind aprecierile primite, 

întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, CA, consiliul profesoral. 

Evaluarea PAS se va face atât pe parcursul derulării lui, dar mai ales la finele fiecărui 

an şcolar, când se vor inventaria indicatorii de performanţă pentru corecturile necesare 

planului managerial viitor. Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de 

competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluarea; 

 întâlniri cu agenţii economici parteneri, pentru a adapta permanent oferta curriculară la 

noile cerinţe ale pieţei muncii; 

 evaluare lunară la nivelul fiecărei catedre care va prezenta concluziile printr-un raport 

scris. 

Activităţile vor consta în sprijinirea colectivului didactic pentru implementarea 

procesului de predare-învăţare centrată pe elev, colaborarea cu partenerii locali în 

identificarea abilităţilor-cheie ale absolvenţilor, solicitate de către angajator,identificarea unor 

noi parteneri locali interesaţi în calificarea propriului personal angajat. 
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Programarea activităţii de monitorizare şi evaluare a PAS-ului 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Întocmirea bazei de date care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 

Consiliul de administraţie al 

scolii 
lunar 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor individuale 

Consiliul de administraţie al 

scolii 
semestrial 

Urmărirea progresului în atingerea 

ţintelor.  

Consiliul de administraţie al 

scolii 
lunar 

Stabilirea impactului asupra 

comunităţii 

Responsabilul cu imaginea 

scolii in comunitate 
anual 

 

 

4.3. Monitorizare realizată de către management 

 

Monitorizarea din punct de vedere al managementului revine directorului şi directorului 

adjunct. Se va face permanent şi va avea ca scop consilierea în vederea depăşirii problemelor 

ce apar pe întreaga durată a implementării Planului de Acţiune al Şcolii. Vor fi sprijiniţi de către 

membrii Consiliului de Administraţie şi cei din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al 

şcolii se va acorda atenţie următoarelor elemente: 

 respectarea misiunii şi a scopurilor; 

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadru 

fiecărei ţinte. 

Etapele finale ale monitorizării şi revizuirii presupun folosirea constatărilor şi a 

concluziilor rezultate în vederea reactualizării continue a proiectului şi întocmirea planului 

operaţional pentru anul următor. 

 

 


