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PARTEA I 

 

CONTEXTUL 
 

VIZIUNEA SI MISIUNEA SCOLII 
 

VIZIUNEA SCOLII  
 

In actualul context socio-economic si cultural, unitatea noasta scolara 
va raspunde favorabil , prompt si eficient, solicitarilor socio-profesionale ale 

elevilor, oferind un invatamant formativ si activand elementele caracteristice 

necesare vietii individuale si comunitare, ca factori activi ai progresului 
social. 

Viziunea de la care porneste strategia manageriala include imaginea 
unei educatii centrate pe elev in contextul unei scoli moderne , condusa prin 

management participativ. 
 

 
 

 

O SCOALA EUROPEANA CARE OFERA 

O EDUCATIE DE CALITATE, 

CORESPUNZATOARE NEVOILOR DE 

SCHIMBARE ALE SOCIETATII SI 

BENEFICIARILOR EI CAPABILI SA 

RASPUNDA CERINTELOR PIETEI 

FORTEI DE MUNCA DIN UNIUNEA 

EUROPEANA
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MISIUNEA SCOLII 
 

Pornind de la viziunea enuntata, scoala isi va asuma misiunea de a 
desfasura in contextul parteneriatului educational , procesul educativ 

orientat catre pregatirea unor profesionisti competenti  si bine motivati.  
Scoala Postliceala Sanitara “ Fundeni” va promova educatia si in 

accord cu cerintele de integrare in societatea cunoasterii, care presupune 
consolidarea si dezvoltarea Spatiului European al Educatiei si Cercetarii  

Stiintifice prin promovarea excelentei la nivelul tuturor activitatilor si 

proceselor desfasurate tinand seama de conceptele enuntate.  
 Avand in vedere specializarile care cuprind profesii ce vizeaza ingrijirea 

sanatatii oamenilor, ameliorarea conditiilor igienico-sanitare, Scoala 
Postliceala Sanitara “ Fundeni” , prin intreaga sa activitate, urmareste sa 

dezvolte potentialul si aptituidinile elevilor , precum si motivatia acestora 
pentru insusirea temeinica a profesie pentru care se pregatesc.  

 Scoala Postliceala Sanitara “ Fundeni” realizeaza aceasta misiune prin 
urmatoarele puncte: 

 promoveaza invatamantul in concordanta cu exigentele unei 
societati bazate pe cunoastere si educatie continua integrate 

in circuitul european si mondial; 
 scoala – ca institutie promoveaza si sustine comunitatea 

locala, regionala, nationala si internationala prin dezvoltarea 
unei culturi bazata pe cunoasterea sistematica si inovatoare; 

o cultura a atitudinii proactive, o cultura a dezvoltarii 

personale, a integrarii in diversitate.  
 dezvoltarea la profesori si elevi a initiativei si creativitatii , a 

capacitatilor de comunicare si lucrul in echipa. 
 testarea periodica a aptitudinilor si motivatiei elevilor pentru 

insusirea profesiei alese; 
 dezvoltarea spiritului de competitie profesionala si a 

sentimentului de mandrie pentru apartenenta la o scoala de 
prestigiu; 

 evaluarea elevilor, cu accent pe cunostintele durabilitatii si 
capacitatii de a folosi informatia pentru obtinerea 

performantelor in pregatirea teoretica si practica; 
 realizarea dimensiunii europene in educarea si formarea 

profesionala a elevilor la nivelul standardelor oferite de 
aceasta ; 

 dezvoltarea individuala a elevului; 

 crearea unui climat de munca de invatare stimulativ; 
 garantarea pregatirii specializate si a posibilitatilor de 

aprofundare a pregtatirii; 
 decizia de a oferi societatii absolventi pregatiti, activi si 

eficienti,  
 calificarea fortei de munca in functie de specificul medical.   
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TINTE STRATEGICE 
 

 Pentru realizarea misiunii scolii eforturile managementului scolii se vor 
concentra catre atingerea unor tinte strategice. Tintele strategice deriva din 

misiunea scolii si reprezinta intentiile majore care vor fi transpuse in practica 
prin proiectul institutional al unitatii noastre scolare prin care va fi indeplinita 

misiunea asumata.  
1. Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al 

clasei in perspective egalizarii sanselor prin: 

 diversificarea graduala a ofertei curriculare a profilelor din 
invatamantul postliceal; 

 proiectarea manageriala tinand cont de nevoile, 
aptitudinile, particularitatile elevilor , personalitatea 

profesorului si cerintele comunitatii; 
 centrarea procesului de invatare pe elev, pe formarea si 

dezvoltarea competentelor de baza, pentru incadrarea lor 
eficienta pe piata muncii. 

         
2. Formarea continua a personalului scolii in perspectiva 

invatamantului activ-participativ prin: 
 Stimularea participarii cadrelor didactice la pregatirea 

continua in specialitate, in didactica specialitatii, in 
managementul educational, cat si a personalului auxiliar 

si nedidactic in vederea atingerii standardelor nationale si 

europene. 
 obtinerea de fonduri europene pentru dezvoltarea scolii; 

 abilitarea scolii pentru cursuri de reconversie 
profesionala; 

 obtinerea dreptului de a acorda credite transferabile in 
formarea profesionala pe baza Codului european de 

calitate in informatica.  
 

3. Redefinirea valorilor de baza ale culturii organizationale 
prin dezvoltarea si incurajarea spiritului de echipa, 

fara a defavoriza competitia; 
 

4. Climat de siguranta fizica si spirituala pentru cursanti si 
personalul scolii, realizat prin: 

 asigurarea pazei si sigurantei intregului colectiv; 

 asigurarea asistentei sanitare prin dotari 
corespunzatoare; 

 Prevenirea si combaterea violentei; 
 Initierea de programe de parteneriat cu institutii abilitate. 

 
5. Dezvoltarea parteriatelor interne si externe prin: 

 realizarea de parteneriate cu administratia locala si 
agentii economici; 

 parteneriate cu unitati similare din UE. 
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PROFILUL ŞCOLII 
 

REPERE ISTORICE 

 
Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”, fondata in anul 1950, reprezinta 

astazi cea mai importanta institutie de invatamant de stat din Romania in 

domeniul pregatirii de nursing, reprezentand in acelasi timp, un centru 

pentru formarea continua a cadrelor didactice din domeniu. 

Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni” este plasata in zona de Est a 

orasului, in vecinatatea Spitalului Clinic “Fundeni”, Institutului de Oncologie 

“I. Trestioreanu” si a Liceului Teoretic “Victor Babes”. 

Cu toate ca amplasarea nu este centrala, numarul elevilor care vin sa 

urmeze cursurile scolii este aproximativ constant. Explicatia deriva din 

renumele pe care l-a dobandit scoala de-alungul timpului si prin corpul 

profesoral ce si-a asumat, in mare masura, sarcinile de instruire si educatie 

precum si faptul ca scoala este insitutia de stat cu cea mai buna baza 

materiala in domeniu. 

Corpul profesoral al Scolii Postliceale Sanitare “Fundeni” este format 

dintr-un numar de 62 de cadre didactice, cu un inalt nivel de calificare in 

formarea elevilor in domeniul nursing-ului: profesori, maistrii instructori, 

specialisti in domeniul medicinei, biologiei, psihologiei, sociologiei, etc. 

Principalele  facilitati pe care le ofera scoala constau in: 

o 12 sali de curs, dotate cu cele mai moderne mijloace pentru 

desfasurarea procesului de invatamant. 

o 12 sali de demonstratie, dotate cu toate echipamentele 

necesare pentru asigurarea pregatirii practice a elevilor in 

tehnicile de nursing. 

o 5 sali de laborator, pentru anatomie, farmacie si informatica, 

dotate, in cadrul Programului Phare Vet, cu cea mai moderna 

aparatura in domeniu, inclusiv echipamente audio-video. 

o O biblioteca cu 20.000 de volume de specialitate. 
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POPULATIA SCOLARA 

 

Majoritatea elevilor scolii noastre provin din mediul urban dar si din 

zona limitrofa Bucurestiului, medii neomogene cu posibilitati materiale 

scazute si care nu dispun de sprijin intelectual din partea familiei. Unii dintre 

ei provin din familii dezorganizate sau in curs de dezorganizare. Acestia 

primesc sprijin si consiliere din partea scolii noastre, deoarece au motivatii 

foarte puternice pentru urmarea cursurilor de asistent medicali. 

Forma de organizare este invatamantul de zi. Planul de scolarizare al 

Scolii Postliceale Sanitare „Fundeni" cuprinde invatamant postliceal anii I, II si III 

cu urmatoarele specializari: 

- asistent medical generalist (AMG) - anul I - 18 clase (4 clase buget si 14 

clase autofinantare), anul II 10 clase (4 clase buget si 6 clase 

autofinantare), anul III 8 clase (autofinantare). 

- asistent medical farmacie (AMF) - anul I - 8 (2 clasa buget si 6 clase 

taxa), anul II - 6 clase (1 clasa buget si 5 autofinantare), anul III - 6 clase (2  

buget, 4 autofinantare) 

- asistent medical balneofizioterapie (AM-BFT) - anul I - 2 clase( 1 buget 

,1 autofinantare), anul II - 2 clase (buget), anul III – 2 clase (buget). 

- asistent medical radiologie (AM -RAD) - anul 1 - 2 clase (1 buget, 1 

autofinantare), anul II – 1 clasa (autofinantare). 

- asistent medical laborator (AM-LAB) - anul I -1 clasa (buget), anul II – 1 

clasa (autofinantare). 

Cursurile se desfàsoara in doua schimburi: anul I intre orele 7,00 -13,20 

si anii II si III intre orele 13,30 - 19,55. Pentru clasele din invatamantul 

postliceal ora de curs este de 50 de min. cu o pauza de 5 min. dupa fiecare ora. 

Este interzisa scoaterea elevilor de la orele de curs. Programul scolii, intocmit 

semestrial, va fi afisat la avizierul elevilor si in cancelarie. Dupa terminarea 

cursurilor, dupa ora 20, scoala va fi incuiata de paznic dupa ce a verificat 

respectarea instructiunilor privind paza contra incendiilor si sigurantei 

imobilului. 



 

 

9 

 

 

Nivel  

 

Fili
eră 

Profil

/ 
Dome

niu 

Specializare / 

Calificare 
profesională 

Număr clase Număr elevi 

 

buget 

autofi

nanta
re 

 

buget 

autofi

nanta
re 

 P
o

s
tlic

e
a
l  

te
h

n
o

lo
g

ic
a
 

 S
a
n

a
ta

te
 s

i a
s
is

te
n

ta
 p

e
d

a
g

o
g

ic
a
 

ASISTENT 

MEDICAL 
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28 
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MEDICAL 

FARMACIE 

 
5 
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ASISTENT  
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LABORATOR 
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ANALIZA REZULTATELOR SI EVOLUTIILOR DIN ANUL 

2009 – 2010 
 

 

BAZA MATERIALA 

Scoala Postliceala Sanitara  ,,Fundeni” beneficiaza de doua cladiri: 

 
- Cladirea A – tip scoala = p+2 

 
- Cladirea cantina – in prezent transformata pe jumatate in sala 

de sport . 
 

Din punct de vedere juridic complexul sanitar ,, Fundeni “ a  fost 

construit in perioada 1968-1975 de catre Ministerul  Sanatatii si in prezent a 
trecut in patrimoniul Primariei Sectorului 2 . 

Scoala beneficiaza de incalzire centrala, apa curenta, canalizare, gaze,  
curent electric. In incinta scolii se mai gasesc un teren de handbal si unul de 

baschet amenajate  partial.  
Mobilierul scolar a fost in permanenta  inlocuit si in prezent se afla 

intr-o stare foarte buna. 
Dotarea cu calculatoare  a scolii : 27 bucati (4 bucati /1998; 19  bucati 

/2005 ; 4 bucati / 2009) din care : 
a) calculatoare folosite  in scop educational : 

- 19 bucati /2005 , tip  PENTIUM – IV  GEMINA + MONITOR LCD 15  
b) calculatoare folosite in scop  administrativ : 

- 4 bucati / 1998 , tip PENTIUM –I , 
- 4 bucati / 2009 , tip TREDSONIC  

c) imprimante folosite in scop  educational : 

- 2 bucati , tip IMPR MULTIFUNCTIONALA 
- 1 bucata , tip INK / JET  

- 1 bucata , tip HP COLOR 
d) imprimante folosite in scop administrative : 

- 1 bucata , tip MATRICEALA  
- 3 bucati , tip CANON- LBP 1120 

- 2 bucati , tip INK / JET LEXMARK 
- 1 bucata, tabla interactiva 

In prezent  unitatea noastra beneficiaza de retea de  calculatoare si de 
conectare la internet. 

     De asemenea  specificam prezenta unui site pe internet  unde este 
prezentata scoala noastra . 

Mentionam faptul ca incepind cu anul   2009 , in  scoala noastra  se 
deruleaza  Proiectul ,,NURSING – CONVERGENTA PREGATIRII 

PREUNIVERSITARE MEDICALE CU VIATA ACTIVA”, prin intermediul caruia 

sunt dotate  salile de specialitate  cu tehnica si aparatura , pentru pregatirea 
elevilor . 
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DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
      

Personalul didactic: 
Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni” beneficiaza de aportul unui numar de  

74 cadre didactice,  

10 personal didactic auxiliar,  

12 personal nedidactic. 

Număr 
total de 

cadre 
didactice 

Număr 
de 

norme 
didactic

e întregi 
/ posturi 

 

Număr de cadre 
didactice cu 

norma de bază în 
unitatea de 

învăţământ/ 
procent din număr 

de persoane / 
norme întregi, 

după caz 

Număr de 
titulari/procent 

din număr de 
norme 

întregi/posturi 
 

Număr de 
cadre calificate 

/procent din 
număr de 

cadre didactice 
 

Modalitatea angajării pe post* 
(titularizare,  detaşare, 

suplinire, transfer;exprimare 
numerică şi procentuală) 

Observaţii 
dacă este cazul 

(personal 
didactic cu studii 

în străinătate 
echivalate/neech

ivalate în 
România) 

74 27 29 9 74 9 
Titulari 

13 
Suplinitori 

Asociati  

 27 36,49% 12,16% 100% 12,16% 17,56% 70,28%  
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1. Raport Nr. elevi = 1855________  in anul scolar 2009/2010 

        Nr. cadre didactice=74      

 2. Raport Nr. Cadre Didactice =74_____ 

       Nr. Personal Didactic Auxiliar =10 

 3. Raport Nr. Cadre Didactice = 74 

       Nr. Personal Nedidactic=12 

 4. Situatia cadrelor didactice pe nivel de pregatire: 

 - cadre didactice cu pregatire superioara – 46 

 - cadre didactice cu pregatire postliceala – 28 

 - cadre didactice fara pregatire de specialitate – 0 

5. Cadre didactice calificate – 74; Cadre didactice necalificate – 0 

6. Cadre didactice – titulari – 9 (8 titulari + 1 detasat titular) 

                                - suplinitori – 13 

7. a. Situatia cadrelor didactice pe grupe de varsta: 

sub 25 ani – 2 

25 – 29 ani – 4 

30 – 34 ani – 16 

35 – 39 ani – 8 

40 – 44 ani – 7 

45 – 49 ani – 8 

50 – 54 ani – 9 

55 – 59 ani – 9 

60 – 64 ani – 4 

65 – 69 ani – 4 

> 69 – 3 

 

7.b. Situatia cadrelor didactice pe transe de vechime: 

pana la 2 ani – 29 

2 – 6 ani – 5 

6 – 10 ani – 7 

10 – 14 ani – 2 

14 – 18 ani – 2 
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18  - 22 ani - 1  

22 – 25 ani – 1 

25 – 30 ani – 2 

30 – 35 ani – 12 

35 – 40 ani – 5 

Peste 40 ani –8 

8. Situatia cadrelor didactice privind definitivarea in invatamant si 

gradele didactice: 

- definitivat – 10 

- gradul II – 7 

- gradul I – 22 

- debutanti – 31 

- necalificati - 2 

9. Situatia cadrelor didactice la cumul si plata cu ora: 

- cumul – 35 

- plata cu ora – 8 
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SPECIALITATEA 

CATEDREI  

(POSTULUI) 

Norme/posturi 

didactice 

Titulari + 

titular 

detasat 

Titulari + 

suplinitori 

(plata cu ora 

sau cumul) 

Suplinitori calificati, 

participanti la concursul 

de titularizare, cu note 

peste 5 (cinci) 

Suplinitori calificati 

neparticipanti la 

concursul de  

titularizare 

Pensionari 

TOTAL 

 

 

82,72 

 

9 

 

24,61 

 

10 

 

27,79 

 

11,14 
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Din totalul cadrelor didactice, 4 sunt cu doctorate, 20 cu gradul I , 7 cu 

gradul II si 10 cu definitivat. 
In cadrul activitatilor de perfectionare prin grade didactice , in anul 

scolar 2009 – 2010, urmatoarele cadre didactice au finalizat sau sunt in curs 

de finalizare a demersurilor privind obtinerea gradului didactic: Neagu 

Teodora si Chiru Florin au obtinut gradul II didactic in august 2010, Barbu 

Isabela – gr. I in desfasurare cu finalizare in 2012.     

In ceea ce priveste activitatea de perfectionare o serie de cadre 

didactice au absolvit studii universitare (Calinescu Doina si Teodorescu Silvia 

– Facultatea  de Asistenta Medicala, Zaharescu Cordelia – a finalizat cea de-

a doua facultate, obtinand licenta in specializarea filologie – limba romana si 

limba franceza).  

Alte cursuri : 

- Toma Eleonora -  Cursul de formare in vederea obtinerii statutului de 

expert in evaluare si acreditare – colaborator extern ARACIP. 

 -  Zaharescu Mihaela – master « Familie si societate » 

-   Bubulac Veronica – master « Consiliere in asistenta sociala » 
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Total personal didactic auxiliar: 10 

 

 
 

 
 

Categorie de 
personal 

 
 

 
Număr  

de 
persoane 

încadrate 

 
Număr 

de 
norme 

pentru 
fiecare 

categorie 
de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativ

ele 
 privind  

încadrarea 
categoriei 

respective 
de 

personal 

la nivelul 
normativ

elor 
privind  

încadrarea 
categoriei 

respective 
de 

personal 

peste 
normativele 

privind  
încadrarea 

categoriei 
respective de 

personal 
 

Secretar sef 1 1  DA  

Secretar 3 3    

Informaticieni 2 2    

Bibliotecar 1 1    

Adm.Financiar 
cu idemnizatie 

de conducere 

1 1    

Adm.Financiar 
fara 

idemnizatie de 
conducere 

1 1    

Adm.patrimoniu 1 1    

 
 

Personalul nedidactic (număr pe categorii):  

 

Categorie 
de 

personal 

Număr 
de 

persoane 
încadrate 

Număr 
de 

norme 
pentru 

fiecare 
categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul 

normativelor 
privind  

încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

Casier 1 1  1  

Muncitori 4 4  4  

Ingrijitori 5 5  5  

Paznici 2 2  2  
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PROIECTE, PARTENERIATE  ŞI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE 

EUROPEANĂ 
 

 Granturile pentru parteneriatele europene, Comenius si Grundtvig, 

Leonardo aprobate in 2008, bazate pe mobilitati ale cadrelor didactice si 

elevilor, in tarile partenere in vederea cunoasterii altor culturi, si integrarea 

unor instrumente moderne in educatia elevilor si a adultilor, fapt ce permite 

dezvoltarea de competente.  

 

Scoala noastra a fost cuprinsa in numeroase programe internationale 

incepand cu Programul Romano-francez 1991 - 1994, apoi Programul PHARE 

VET  9405 din 1995 - 1998, Programul PHARE de recunoaştere reciproca a 

diplomelor si certificatelor de absolvire si Programul PHARE-TVET de 

elaborare a SPP-urilor si a curriculumului naţional pentru asistentul medical 

de farmacie, asistentul medical de balneofizioterapie, asistentul medical 

generalist, asistentul medical de radiologie si asistentul medical de laborator. 

S-a menţinut interesul internaţional pentru absolvenţii scolii noastre 

pentru piaţa muncii. Pe parcursul întregului an şcolar Şcoala Postliceala 

Sanitara "Fundeni" a desfasurat parteneriate in vederea facilitarii obţinerii 

de contracte de munca in strainatate pentru elevii de la specialitatea 

asistent medical generalist. Astfel principalele firme interesate au fost: S.C. 

JOB FOR YOU INTERNATIONAL SRL, S.C. EUROPEAN CONSULTANTA S.R.L. 

si CENTRO EUROPEO EDI CATIVO SRL. 

 Programul Leonardo da Vinci - Health and Social Care Teachers 

Against Violence, HEV1 2008-2010 (Prevenirea violentei domestice) prin 

care se urmăreşte implementarea in curriculumul de pregătire a asistenţilor 

medicali a modulului "Prevenirea violentei domestice" si al cărui scop este 

elaborarea unui ghid de bune practici (Teaehing Guide Book). 

 Proiectul "Nursing - convergenta pregătirii preuniversitare medicale cu 

viata activa", derulat prin Fondul Social european.  

 Programul Operaţional pentru Dezvoltarea resurselor Umane 2007/2013; 

 Axa prioritara 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vietii cu piaţa muncii: 

domeniul major de interventie 2.1. tranzitia de la şcoala la viata activa 

(contract de finanţare proiecte grant), care are drept scop implementarea 
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conform cod 19715, prin desfasurarea de stagii de practica a elevilor scolii 

noastre in urmatoarele locaţii: Institutul oncologic "Prof. Dr. Alexandru 

Trestioreanu", Bucuresti, Spitalul Clinic de urrgenta "Sf. Pantelimon", 

Bucureşti si Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. 

Una din tintele acestui proiect este elaborarea ghidului standardizat 

de practica.Acest ghid va fi util cursanţilor şcolilor postlieeale sanitare atat in 

derularea procesului instructiv - educativ, cat si pe perioada invatamantului 

clinic. De asemenea, el se va constitui intr-un instrument de evaluare a 

competentelor specifice prevăzute in SPP-uri si dobândite pe parcursul 

activitatii desfasurate in timpul stagiilor clinice.Ghidul este format din doua 

componente : prima parte, teoretica, constituita din continuturi care oferă 

bazele insusirii teoriei V. Henderson, necesare aplicarii procesului de nursing 

la persoanele bolnave si sanatoase, familiilor si comunităţilor, si partea a 

doua ce conţine elementele de lucru ale cursanţilor, care demonstrează 

atingerea obiectivelor invatamantului clinic. 

Prima parte a ghidului conţine o scurta istorie a îngrijirilor începând eu 

comuna primitiva si pana in zilele noastre, marcand momentele importante 

ale apariţiei nursingului si evidenţiind personalitatile marcante ale acestei 

stiinte. Urmatoarele capitole trateaza teoriile de îngrijire care stau la baza 

activitatii de îngrijire, cu o dezvoltare deosebita a teoriei V. Henderson. 

Fiecare capitol are prevăzută si o secţiune ce descrie unele dintre 

intervenţiile cele mai importante. 

Partea a doua a ghidului propune un model de caiet de stagiu/ invatamant 

clinic (conform SPP-urilor si Curriculumului) pe ani de studiu si pe module. 

La conceperea acestui ghid au participat cadre didactice din Şcoala 

Postlieeala Sanitara "Fundeni " sub coordonarea directorului general Prof. 

dr. Crin Marcean: lancu Elena - director adjunct, Cristescu Eugenia -sef de 

catedra Nursing, Bubulac Veronica, Calinescu Doina, Poenaru Eufrosina, 

Teodorescu Silvia, Zaharescu Mihaela, Damian Cătălina, Barbu Isabela, 

Bogdan Angela, Alexandru Mihaela - sef catedra Specialitati. La procesarea 

ghidului au participat si secretarele scolii : Fifiita Vasilica, Petre - Eftimie 

Stefania si Logofatu Angelica.In vederea acoperirii unei arii cat mai mari de 

interes, utilitate si aplicabilitate, pe parcursul elaborarii ghidului au fost 

consultaţi reprezentanţi si specialişti din domeniul Sanatate si asistenta 
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pedagogica si din domenii conexe. Aceste acţiuni / consultări au avut loc 

astfel: 

- in perioada mai – iunie 2009, Piatra Neamt, la intalnirile cu 

directorii scolilor postliceale si cadre didactice din judetul Neamt; 

- in perioada 30-31 mai 2009, la intalnirea cu directorii organizata 

de Scoala FEG la Brasov, la sediul Universitatii; 

- in mai 2009, la Conferinta Nationala a Asociatiei de Nursing din 

Romania; 

- in iunie 2009, Sesiunea de lucru organizata la Mamaia de Şcoala 

Postliceala Sanitara "Fundeni1' Bucureşti  

 Aprobarea participării scolii noastre ca parteneri in Proiectul strategie, 

pe axa 2.1. "Invata o meserie" alaturi de Fundaţia Christiana, Fundaţia 

pentru Dezvoltare Umana-Şcoala Postliceala "Sf. Vasile cel Mare", Institutul 

National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" si Fundaţia Armonea din 

Belgia, perioada 2009-2013, cu titlul - "Stagii de practica geriatrica 

valorizate intr-un context transnaţional modern". 

 Aprobarea Proiectului strategic, pe axa 2.1. "Invata o meserie", 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013; 

nr. de referinţa al programului: 2007R0051P0001, cu titlul: "S.O.S. Sectorul 

Medical! Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si inserţiei, corelat cu 

campanii naţionale de promovare, orientare si consiliere, in scopul reducerii 

deficitului de personal medical". In acest proiect şcoala noastra este 

solicitant, avand ca parteneri scoli similare din Arad, Constanta, Brasov, Iasi, 

Pitesti, Craiova, Baia-Mare si se va derula in perioada 2009-2012. 

 Activitatile din cadrul proiectelor aflate in derulare vor fi atent 

monitorizate, urmarindu-se atingerea obiectivelor propuse, promovarea 

valorilor europene, precum si atragerea si realizarea de parteneriate active 

cu toti factorii implicaţi in educaţie, in conformitate cu strategia I.S.M.B. 

privind cresterea calitatii in educatie. 
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PROGRAME SI PROIECTE, RELATII INTERNATIONALE 

Dintre programele derulate de scoala putem mentiona: 

- Programul derulat de DSPMB privind vaccinarea antihepatita B. 

- Programul “Salvator Voluntar in Caz de Catastrofe si Seisme” 

derulat in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

al municipiului Bucuresti 

 

 
ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII 

 
Acest proces a fost realizat de catre Comisia pentru evaluare interna si 

asigurarea calitatii constituita la nivelul scolii si a constat in : 

 monitorizarea interna a activitatii scolii 

 continuarea implementarii principiilor calitatii din Manualul de 
autoevaluare externa 

 intocmirea raportului de autoevaluare si validarea acestuia prin 
evaluarea externa 

 intocmirea planului de imbunatatire 

 monitorizarea externa 
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REZULTATELE ELEVILOR  
 

 Situatia examenului de absolvire dupa specializare. 
 

Sesiunea Iulie 2010 
 

Forma de 
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Specializarea 

N
r 

e
le

v
i 

in
s
c
ri
s
i 

N
r 

e
le

v
i 
 

p
re

z
e
n
ti
 

N
r 

e
le

v
i 

n
e
p
re

z
e
n

ta
ti
 

N
r 

e
le

v
i 
 

e
li
m

in
a
ti
 

N
r 

e
le

v
i 
 

re
u
s
it
 

Postliceal 

 

Asistent medical  de farmacie 

 
138 138 - - 138 

Postliceal 
 

Asistent medical 
balneofiziokinetoterapie 

49 48 1 - 48 

TOTAL 187 186 1 - 186 

 
  Promovati  99%.  

 
Sesiunea  august  2010 

 

Forma de 
invatamant 

Specializarea 
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Postliceal 

 

Asistent medical  generalist 
239 239 - - 239 

TOTAL 

 
239 239 - - 239 

   

  Promovati  100%. 

 
 Grad de promovabilitate pe ani de studiu : 

Buget de Stat : 
ANUL   I – 96% 

ANUL  II – 99% 
ANUL III – 100% 

Autofinantare : 
ANUL   I – 96% 

ANUL  II – 93% 
ANUL III – 96% 

 
 Grad de promovabilitate pe specializari la examenul  de absolvire: 

 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST -  100% 

ASISTENT MEDICAL FARMACIE- 100% 

ASISTENT MEDICAL  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE – 99% 
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In anul 2009/2010 am constatat in urma analizei cauzelor absentelor 

elevilor ca starea de sanatate a acestora a fost relativ buna. 
Astfel din total de 3185 de zile absente, au fost motivate medical un 

numar de 3120;  

din acestea de remarca:  

- 1823 zile absente pentru boli respiratorii  

- 460 zile absente pentru boli digestive 

- 335 zile absente pentru boli osteo-articulare 

- 502 zile absente pentru alte boli 

Situatia elevilor privind naveta: 

- din totalul de 896 elevi 

- din Bucuresti – 533 

- din provincie – 363 

      Dintre cei 363 elevi din provincie, stau in camine sau la gazda un numar 

de 123 elevi, restul de 240 elevi fac naveta. 

In ceea ce priveste absorbtia absolventilor pe piata muncii, am 

constatat ca majoritatea absolventilor s-au angajat in spitale sau alte unitati 

sanitare, ori si-au intocmit documentatia pentru contracte de munca in 

strainatate. 

 Ca perspective si tendinte generale: 

- asigurarea resurselor necesare activitatilor de asistenta 

psihopedagogica; 

- recomandarea parteneriatelor dintre scoala si angajatori; 

- cresterea implicarii elevilor in viata scolii 
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PRIORITĂŢILE LA NIVEL NAŢIONAL 
 

PRIORITĂŢILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PÂNĂ ÎN ANUL 2013 

 
1. Realizarea echităţii în educaţie; 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea 
competenţelor cheie; 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi 

a asigurării coeziunii economice şi sociale; 
4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către 

societate. 
5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 

învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 
6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor 

educaţionale. 
 

DIRECŢIILE STRATEGICE 2009-2013   

 
I.    Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie  

II.  Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 
învăţământ cu sistemul  european de educaţie şi formare profesională  

III   Descentralizarea şi creşterea  autonomiei sistemului şcolar 
IV. Stimularea educaţiei permanente  

V.  Reforma educaţiei timpurii  
VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea 

proiectelor  
VII Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării  

 
ASISTENŢA UE PENTRU REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL  

 
Sistemul ÎPT/IPT din România se află într-un proces de reformă continuă, 

care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În 

prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT beneficiază de asistenţă din 
partea UE prin programul multianual PHARE componenta IPT atât pentru 

infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională.  

Priorităţile programului de modernizare a IPT  asistat prin programul 

multianual Phare IPT sunt: 

- revizuirea finalităţilor IPT în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin 

Programul de lucru “Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona, 
Copenhaga 2002, Maastricht 2004); 

- dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza prinicpiilor politicilor UE 
privind transparenţa calificărilor;  corelarea cu Cadrul european al 

calificărilor 

- adoptarea metodologiei privind transerul şi acumularea de credite în IPT 

având în vedere învăţarea pe parcursul întregii vieţi 
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- asigurarea calităţii în IPT 

- analiza, evaluarea, pognoza şi dezvoltarea resurselor speciufice IPT, pe 

termen scurt, mediu şi lung 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE (POS DRU) 
 

În perioada 2007-2013, România, ca Ţară membră a Uniunii Europene, 
va primi pentru dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene 

accesibile prin proiecte, care vor avea două direcţii principale de acţiune: 
educaţia şi formarea profesională şi piaţa muncii. 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul 
programatic Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte strategia de dezvoltare 
a resurselor umane şi implicit priorităţile identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman 

şi creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea egalităţii de 
şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a 

muncii moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, până în 2015, la 
integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a 850 000 persoane. 

 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE POS DRU sunt: 

- promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, incluziv 
pentru învăţământul universitar şi cercetare; 

- facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 

- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din 
zonele rurale; 

- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 
- facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 

POS DRU cuprinde pentru perioada 2007-2013, următoarele axe 
prioritare relevante pentru dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale 

continue: 
 

Axa Prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 

a) Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate; 
b) Învăţământ superior de calitate; 

c) Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare; 
d) Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC) 

e) Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare. 
 

Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii 

a) Tranziţia de la scoală la viaţa activă; 

b) Prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a scolii; 
c) Acces şi participare la FPC. 
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Scoala noastra a fost cuprinsa in numeroase programe internationale  

       - Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei 

Prioritare 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, permite  reabilitarea 
/modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă 
incepand cu Programul Romano-francez 1991 - 1994, apoi Programul PHARE 

VET  9405 din 1995 - 1998, Programul PHARE de recunoaştere reciproca a 
diplomelor si certificatelor de absolvire si Programul PHARE-TVET de 

elaborare a SPP-urilor si a curriculumului naţional pentru asistentul medical 
de farmacie, asistentul medical de balneofizioterapie, asistentul medical 

generalist, asistentul medical de radiologie si asistentul medical de laborator. 
S-a menţinut interesul internaţional pentru absolvenţii scolii noastre pentru 

piaţa muncii. 
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PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL  REGIONAL ŞI LOCAL 
 

Şcoala noastră are sediul în Bucuresti, macroregiunea 3  

 

Priorităţi şi obiective regionale ale Regiunii 8 Bucuresti-Ilfov 

PRIORITATEA 1 :  ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII 

Obiectiv Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de 

calificare, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie şi formare 
profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi 

continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi. 

PRIORITATEA 2  ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIVIND 

ACCESUL LA EDUCAŢIE   

Obiectiv Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea 
profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea 

accesului la educaţie. 

PRIORITATEA 3 : DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A 

ŞCOLILOR IPT DIN REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII 

Obiectiv  Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT 
din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională. 

PRIORITATEA 4 EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE 
EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT 

Obiectiv Dezvoltarea parteneriatului social activ  pentru  formarea 

profesională, în scopul planificării strategice a IPT la nivel regional 

PRIORITATEA 5 FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A 

RESURSELOR UMANE 

Obiectiv Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor 
didactice din IPT 

PRIORITATEA 6 EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
DE ORIENTARE  ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR   

Obiectiv : Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul 

creşterii performanţelor educaţionale  

 

In context local , pentru dezvoltarea învăţământului  profesional si 
atingerea obiectivelor se fac urmatoarele recomandari 

 
 Obiectiv 1 Promovarea unei oferte educationale a invatamantului 

IPT , cuprinzand calificari din domenii identificate ca fiind prioritare 
la nivel local si  regional si asigurarea accesului la educatie.  

Recomandari 

 Anticiparea nevoilor de calificare in scopul corelarii ofertei de 
formare profesionala a scolii  cu cererea pietei muncii. 

 Restructurarea retelei scolare  in scopul eficientizarii resurselor 
 Monitorizarea planurilor de scolarizare ale scolii in scopul asigurarii 

utilizarii optime a echipamentelor didactice cu care au fost dotate 
prin proiectele Phare. 

 Asigurarea accesului la educatie si formare profesionala a 
absolventilor in scopul facilitarii accesului acestora pe piata muncii  
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Obiectivul 2 Creşterea adaptarii şcolare ,medierea succesului şi 
integrarea profesională a tuturor elevilor, prin asigurarea 

accesului la educatie .      
     

Recomandari 
 Crearea conditiilor de invatare pentru elevii cu handicap locomotor 

(rampe de acces si toalete). 
 

Obiectivul 3 Reabilitarea şi dotarea minimală cu echipamente 

didactice, conform standardelor fiecarui domeniu de pregatire.   
          

Recomandari 
 Dezvoltarea parteneriatelor dintre scoala si Consiliul Local , vizand 

reabilitarea infrastructurii scolare si dotarea cu echipamente 
didactice. 

 
Obiectivul 4 Dezvoltarea de   parteneriate sociale active de formare 

profesională pe bază de acorduri, pentru toate unităţile şcolare IPT 
din tara, pâna în 2010 . 

 
Recomandari 

 Autorizarea scolilor IPT ca centre de evaluare si validare a 
competentelor profesionale achizitionate in sistem non-formal. 

 Autorizarea CNFPA a mai multor unitati scolare IPT 

 Cresterea numarului de programe de formare  
 Impulsionarea scolilor IPT sa valorifice oportunitatea oferita de 

proiectele finantate de FSE prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 
  Obiectivul 5 Asigurarea accesului la formare profesională continuă 

a cadrelor   didactice din IPT şi a specialiştilor atraşi. 
 

Recomandari 
 Promovarea stagiilor de formare a cadrelor didactice care predau 

discipline tehnologice la agentii economici parteneri, in scopul 
realizarii unei corelari a programelor de formare furnizate in scoli cu 

evolutiile tehnologice si realitatile lumii economice. 
 

Obiectivul 6 Dezvoltarea practicilor de orientare si consiliere 

profesionala si de cariera in fiecare scoala IPT, in scopul cresterii 
performantelor educationale si a ratelor de tranzitie catre piata 

muncii . 
 

Recomandari 
 Impulsionarea scolilor IPT pentru amenajarea de cabinete de 

orientare si consiliere scolara prin accesarea de fonduri europene pe 
baza de proiecte 
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PARTEA  II 
 

ANALIZA NEVOILOR 

 
ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL EXTERN 

 
1. Mediul economic  

 

Pe intreaga tara, in anul 2009, dintr-un total de 9243 mii de salariati am 
avut 395 mii de salariati in domeniul sanatatii si asistentei sociale din care 

97,4% salariati si 1,9% lucratori pe cont propriu. 
La sfarsitul anului 2009, s-a constatat o crestere de 82% a numarului de 

cabinete medicale specializate si o crestere de 36,7% a numarului de 
cabinete stomatologice si o crestere semnificativa a numarului de farmacii de 

40.7%. 
 

Evolutia pe tara a principalelor unitati sanitare

425 236

5490

11390
9998

11683

7586

5389

8544

10924

268474

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

sp
ita

le

p
o

lic
lin

ic
i

ca
b

in
e

te

m
e

d
ic

a
le

 d
e

fa
m

ili
e

ca
b

in
e

te

m
e

d
ic

a
le

 d
e

sp
e

ci
a

lit
a

te

ca
b

in
e

te

st
o

m
a

to
lo

g
ic

e

fa
rm

a
ci

i 

2004

2009

 
 

Evolutia pe tara a  personalului sanitar mediu 

122
123

127

136

132
130

115

120

125

130

135

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009

mii pers

 
 

 



 

 

29 

 

 Total tara Bucureşti Ilfov 

Spitale   474 58 8 

Ambulatorii, integrate spitalelor şi 

de specialitate  461 53 4 

Policlinici  268 119 - 

Dispensare medicale  211 6 2 

Centre de sănătate 47 1 - 

Centre de sănătate mintală  71 13 1 

Sanatorii T.B.C. 5 - - 

Sanatorii balneare 
9 - - 

Preventorii 4 - - 

Unităţi medico-sociale 68 1 1 

Centre de diagnostic şi tratament 
28 11 - 

Centre medicalede specialitate 171 94 - 

Cabinete medicale de medicină 

generală 1.055 8 13 

Cabinete medicale şcolare şi 

studenţeşti 958 141 4 

Cabinete medicale de familie 11.390 1.103 150 

Societăţi medicale civile 108 6 2 

Cabinete stomatologice 11.683 2.083 102 

Cabinete stomatologice şcolare şi 

studenţeşti 457 138 - 

Societăţi stomatologice civile 
medicale 165 18 - 

Cabinete medicale de specialitate 9.998 1.271 131 

Societăţi civile medicale de 

specialitate 251 21 2 

Farmacii şi puncte farmaceutice 7.586 1.120 95 

Depozite farmaceutice 368 73 9 

Laboratoare medicale 2.828 380 39 

Laboratoare de tehnică dentară 2.226 240 8 

Centre de transfuzie sanguină 41 1 - 

Alte tipuri de cabinete medicale 437 65 5 
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ANALIZA PIETEI MUNCII 
 

RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, PE ACTIVITĂŢI 

ALEECONOMIEI NAŢIONALE 

  % 

Activitatea 
2008 

 
2009 

 

Total 1,94 0,88 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  1,78 1,42 

Industrie - total 1,57 0,64 

Industrie extractivă 0,28 0,06 

Industrie prelucrătoare 1,78 0,72 

Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat 

0,41 0,27 

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

0,97 0,44 

Construcţii 1,45 0,60 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

0,60 0,22 

Transport şi depozitare 0,64 0,43 

Hoteluri şi restaurante 0,71 0,40 

Informaţii şi comunicaţii 0,59 0,54 

Intermedieri financiare şi asigurări 2,52 0,97 

Tranzacţii imobiliare 0,60 0,20 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice 
2,02 0,95 

Activităţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport 
1,33 0,73 

Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public1) 
5,97 2,14 

Învăţământ 1,43 0,56 

Sănătate şi asistenţă socială 6,28 3,42 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
2,25 0,94 

Alte activităţi de servicii 0,99 0,54 
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Rata de ocupare este mult mai mare  pentru populaţia feminină, 

reprezentand 92% din personalul sanitar. Un obiectiv este atragerea 
populatiei masculine in domeniu sanitar. 

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul 
  

Personal sanitar mediu 

Total din care:femei 

Bucureşti - Ilfov  18.946 17.417 

Ilfov 1.015 938 

Municipiul Bucureşti 17.931 16.479 

 

 

Şomajul (BIM) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
20
09 

              

 mii persoane / thou persons 

Populaţia 

activă 
        

Total 9957 9851 10041 9994 9944 
99
24 

Pe sexe        

   Masculin 5471 5431 5526 5515 5526 
552

4 

   Feminin 4486 4420 4515 4479 4418 
440

0 

Pe medii        

   Urban 5423 5361 5595 5494 5471 
547

5 

   Rural 4534 4490 4446 4500 4473 
444

9 

Populaţia 

ocupată 
       

Total 9158 9147 9313 9353 9369 
92

43 

Pe sexe        

   Masculin 4980 5011 5074 5116 5157 
510

0 

   Feminin 4178 4136 4239 4237 4212 
414

3 

Pe medii        

   Urban 4906 4889 5115 5072 5101 
503

2 

   Rural 4252 4258 4198 4281 4268 
421

1 

Şomeri BIM        
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1) 

Total 799 704 728 641 575 
68

1 

Pe sexe        

   Masculin 491 420 452 399 369 424 

   Feminin 308 284 276 242 206 257 

Pe medii        

   Urban 517 472 480 422 370 443 

   Rural 282 232 248 219 205 238 

 

 
 În crestere fata de 2008   

 Rata şomajului mai ridicată în mediul urban  
 Şomajul BIM este  mai mare în cazul bărbaţilor  

 Numarul  şomerilor  tinerilor raportat la populaţia somera , sub 
24 ani   este de 15.5%   

 OCUPAREA ŞI ŞOMAJUL PE NIVELURI DE EDUCAŢIE  

 

 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât 

nivelul de educaţie este mai scăzut.  
 Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de 

educaţie (cu cel mult  învăţământ gimnazial) este mai mare decât la nivel 
naţional.  

 In Regiunea Bucuresti - Ilfov şansele de ocupare sunt mult mai 
reduse decât la nivel naţional pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire 

(cu cel mult  învăţământ gimnazial).  
 La nivel regional,  rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de 

educaţie este de sensibil mai mică decât cea a bărbaţilor. 
 Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii 

superioare şi a celor cu nivel de pregătire liceal şi de scădere  a ponderii cu 
nivel de scăzut de pregătire (cel mult gimnazial)  

         

 

PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA  
 

În anul şcolar 2009-20010, cadrele didactice au depus eforturi pentru 
desfăşurarea unei activităţi didactice corespunzătoare, pentru stimularea 

interesului faţă de şcoală, pentru stabilirea unor relaţii corecte. 
 

Acest fapt  a condus la elaborarea unor noi standarde profesionale, 
strategii de evaluare mai complexe, bazate pe metode  de evaluare şi nivele 

de referinţă personalizate în dorinţa de a atrage cât mai mulţi elevi. 
Procesul educaţional a fost instituit ca un proces de socializare, de 

culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii elevilor, de 

integrare flexibilă în comunitate. 
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PUNCTE TARI 

 
 Informatiile despre programele de invatare existente sunt puse 

la dispozitia elevilor . 
 Strategiile de predare şi învăţare folosite sunt variate şi răspund 

abilităţilor elevilor.  
 Resursele materiale existente sunt utilizate eficient de cadrele 

didactice. Majoritatea profesorilor au capacitatea de a adapta 

resursa existentă la nevoile de predare.  
 Elevii primesc feedback privind progresul şcolar prin comunicare 

verbala. 
 Implementarea noului curriculum 

 
PUNCTE SLABE 

 
 Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în activitatea 

extracurriculară 
 Desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare 

 Nu toate cadrele didactice au realizat planuri individuale de 
învăţare; 

 Disfunctii in managementul comunicarii si al timpului. 

 

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

PUNCTE TARI 

 Imbunatatirea si utilizarea bazei tehnico materiale: 
 

- dotarea cu echipamente de specialitate a laboratoarelor si salilor de 

curs 
- dotarea salilor de demonstratie cu echipament de specialitate 

- inlocuirea mobilierului uzat din salile de curs/laboratoare 
- renovarea tablelor si achizitionarea de noi table 

- s-a realizat renovarea exterioara si interioara a scolii. 
- dezvoltarea sistemului informational specific compartimentelor 

functionale ale scolii . 
 

       PUNCTE SLABE 

- Lipsa materialelor didactice performante la toate salile de 

demonstratie 

- Dotarea inadecvata cu fond de carte a bibliotecii. 

 
 Situatia examenului de absolvire dupa specializare. 

 
Sesiunea Iulie 2010 
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Forma de 
invatamant 

specializarea 

N
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Postliceal 
 

Asistent medical de 
farmacie 

138 138 - - 138 

 
Postliceal 

 

Asistent medical 
Balneofiziokinetote 

rapie 

49 48 1 - 48 

TOTAL 187 186 1 - 186 

 

  Promovati  99%.  
 

Sesiunea  august  2010 
 

 

 
Forma de 

invatamant 
 

specializarea 
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Postliceal 
 

Asistent medical  
generalist 

239 239 - - 239 

TOTAL 239 239 - - 239 

   
  Promovati  100%. 

            
 

 
CONSTATARI 

 
 

 Grad de promovabilitate pe ani de studiu : 
Buget de Stat : 

ANUL   I – 96% 
ANUL  II – 99% 

ANUL III – 100% 
Autofinantare : 

ANUL   I – 96% 
ANUL  II – 93% 

ANUL III – 96% 
 

 Grad de promovabilitate pe specializari la examenul  de absolvire: 
 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST -  100% 

ASISTENT MEDICAL FARMACIE- 100% 
ASISTENT MEDICAL  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE – 99% 

 
 Situatii scolare neincheiate, pe ani de studiu,la un modul: 
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ANUL   I – 1 elev 

ANUL  II – 0 elevi 
ANUL III – 0 elevi 

 
 

 Situatii scolare neincheiate, pe ani de studiu ,la mai multe 
module: 

 

ANUL   I – 2 elevi 
ANUL  II – 0 elevi 

ANUL III – 0 elevi 
 

 
 Situatii scolare neincheiate, pe specializari, la un modul: 

 
 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST -  1 elev 
ASISTENT MEDICAL FARMACIE- 2 elevi 

 
 

 
 Situatii scolare neincheiate, pe specializari,la mai multe module: 

 

 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST -  1 elev 

ASISTENT MEDICAL FARMACIE- 2 elevi 
ASISTENT MEDICAL  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE – 0 

elevi 
ASISTENT MEDICAL LABORATOR – 0 elevi 

ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE – 0 elevi 
  

PUNCTE TARI 

- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare 

identificate pe piaţa muncii; 

- Implicare în proiecte Phare – Resurse umane 

- Granturile pentru parteneriatele europene, Comenius si 

Grundtvig, Leonardo 

aprobate in 2008, bazate pe mobilitati ale cadrelor didactice si elevilor, in 

tarile partenere in vederea cunoasterii altor culturi, si integrarea unor 

instrumente moderne in educatia elevilor si a adultilor, fapt ce permite 

dezvoltarea de competente.  

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de 

întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare, manuale, 

materiale de învăţare etc.). 
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PUNCTE SLABE 

- Număr mic de programe de formare profesională continuă a 
adulţilor, desfăşurate 
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RESURSE MATERIALE SI UMANE 
 

Cresterea calitatii resurselor umane angajate, in vederea 

indeplinirii scopurilor educationale prin: 

o Completarea bazei de date privind personalul scolii 
o Participarea obligatorie a profesorilor scolii la Consiliile profesorale 

o Participarea obligatorie a profesorilor scolii la actiunile metodice – 
nivelul scolii, sectorului, municipiului 

o Realizarea actiunilor ce au la baza schimbul de experienta cu 
profesorii din alte scoli 

o Participarea la cursurile de perfectionare in specialitate, metodica, 
pedagogie – prof. debutanti si a prof. care nu au mai participat la 

astfel de cursuri in ultimii 5 ani 
o Participarea la informari si instruiri in domeniile: educational, 

managerial, de specialitate, calitatii etc.,atat intern cat si 
international 

o Realizarea de asistente si interasistente 
Stimularea participarii cadrelor didactice la programe de perfectionare 

si dezvoltare profesionala organizate de MECI, CCD, institutii de 

invatamant superior, centre de formare 
o Organizarea unui curs de perfectionare in scoala pe teme de 

consiliere scolara, relationare cu familia si colaborare cu CCD si 
Centrul de asistenta Psihopedagogica – Bucuresti 

 
 

Cresterea calitatii procesului instructiv – educativ prin : 
o Stimularea elevilor de a participa la programul de consultatii pentru 

examenele de absolvire 2011. 
o Participarea elevilor la programul de consiliere la nivelul unitatii 

o Participarea elevilor la Consiliul Profesoral si de Administratie 
 

STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC  
 

Cadrele didactice, în număr de 21, din care 19 calificate (12 titulari şi 

7 suplinitori calificaţi ); debutanţi-5, cu definitivat-2, cu gradul II - 2, cu 
gradul I - 12 , au beneficiat de pregătire metodică „ Îmbunătăţirea activităţii 

de predare-învăţare în şcolile din mediul rural” prin programul „ Proiectul 
pentru învăţământul rural” asigurarea calităţii, elaborare PAS-ului, 

parteneriate, elaborarea CDL, initiere informatica si AEL 
 

 
   Personalul didactic şi didactic auxiliar – bibliotecar(1), secretar sef(1)., 

arhivar(1) Contabil şef(1), administrator(1), laborant(1), informatician(1), 
reprezintă o componentă adiacentă, dar absolut necesară pentru procesul 

instructiv educativ, contribuind din plin la optimizarea desfăşurării activităţii 
educative din cadrul şcolii. Întregul personal administrativ se perfecţionează 

în vederea utilizării tehnicilor de calcul şi a soft-urilor specializate.  
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PUNCTE TARI 
 

- Profesori, instructori, personalul auxiliar si ceilalti membrii ai 
personalului sunt implicati in implementarea  asigurarii 

calitatii 
- Toti membrii personalului sunt angajati in conformitate cu legisltia in 

vigoare si cu principiul de egalitate a sanselor 
- Întregul personal administrativ se perfecţionează în vederea utilizării 

tehnicilor de calcul şi a soft-urilor specializate.  

 

 
PUNCTE SLABE 

 

 concepţia clasică a cadrelor didactice privind proiectarea –
predarea învăţarea - evaluarea 

 lipsa de considerare a elevilor , părinţilor, comunităţii ca 
parteneri educaţionali reali 

 neînţelegerea semnificaţiei şi a conţinutului ideii de echipă în 
activitatea unităţii de învăţământ  

 slaba motivare materială a cadrelor didactice 
 50% din cadrele didactice nu au competenţe reale de operare 

pe calculator 
 

Problema resursei umane în şcoală va deveni una de co-participare şi 
co- evoluţie. Curriculum-ul se va dezvolta prin cooperarea tuturor, iar 

managementul şcolar va deveni profesionist şi la rândul lui, integratorul 
tuturor forţelor umane ale unităţii şcolare. 

 

PARTENERIAT ŞI COLABORĂRI 
   
OBIECTIVE ACTIVITATI  SPECIFICE 

 1. Crearea conditiilor 
necesare incheierii de 

parteneriate intre scoala si 
comunitatea locala, ONG –

uri, Companii 

- Asigurarea transmiterii informatiilor, 
privind proiecte de  solicitant si de 

parteneriat la nivelul scolii 
- Organizarea de intalniri, elaborarea de 

material informativ privind oportunitatile, 

incheieri de diverse parteneriate 
Asigurarea bazei legislative 

- Identificarea si valorificarea eficienta a 
resurselor comunitatii 

- Atragerea de sponsorizari, donatii 
- Intocmirea planului de activitati 

 2. Buna relationare cu 
Inspectoratul Scolar, 

MECI, Primarie sectorul 2 
– Directia de invatamant 

- Participarea la activitatile extracurriculare 
inscrise in calendarul MECI/ISMB pentru 

anul scolar 2010/2011 
- Colaborarea cu Primaria Sector 2 si 

Prefectura Municipiului Bucuresti pentru 
functionarea si derularea proiectelor deja 

initiate 
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- Participarea cadrelor didactice la 
desfasurarea de programe educationale si 

la cursuri de formare pe diverse domenii 
de interes 

 3. Evaluare/ Control - Analiza activitatilor extracurriculare 
- Analiza actiunilor OSP semestrul I 

- Analiza colaborarii cu politia, pompierii cu 
jandarmeria, agentii economici, institutii 

culturale 

- Inspectia scolara tematica 
- Analiza ponderii de atingere a obiectivelor 

stabilite in Proiectul de dezvoltare 
institutionala 2010/2011 

- Analiza atingerii obiectivelor propuse in 
Planul de activitati 
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ANALIZA SWOT 
 

 PUNCTE TARI 

- Realizarea permanenta a planului de scolarizare pentru toate 

specializarile si chiar depasirea acestuia, cu obtinerea aprobarii 

I.S.M.B.; 

- Mentinerea interesului pentru elevi si parinti fata de Scoala Postliceala 

Sanitara “Fundeni”; 

- Implementarea noului curriculum prin elaborarea planificarilor 

calendaristice, a suporturilor pentru cursuri, prin stabilirea obiectivelor 

de stagiu conform cu criteriile descrise in SPP, precum si realizarea 

graficelor de stagiu. La modulele care prevad laborator tehnologic in 

perioada stagiului practic, s-au propus modele de portofolii, care 

permit realizarea evaluarii finale. Aceste evaluari au fost planificate si 

anuntate. 

- Relatiile cu comunitatea locala sunt caracterizate printr-o buna 

colaborare cu primarul sectorului 2, D-nul Nicolae Ontanu cit si cu 

colaboratorii sai din cadrul primariei .   

- Incheierea protocoalelor cu Ministerul Sanatatii, Primaria Municipiului 

Bucuresti si cu Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti 

privind derularea instruirii clinice a elevilor, in cadrul spitalelor din 

subordinea acestora prin intocmirea de contracte de colaborare in 

vederea efectuarii stagiilor clinice si realizarii obiectivelor cuprinse in 

Proiectele Europene dezvoltate de scoala noastra. Traditia si prestigiul 

scolii contribuie la o buna pregatire profesionala si de calitate a elevilor 

remarcata de colectivele de cadre medicale din spitale. Se acorda o 

deosebita atentie acestui tip de parteneriat deoarece dezvoltarea si 

optimizarea procesului de invatamant depinde de punerea in practica a 

deprinderilor si priceperilor insusite la orele de instruire practica 

desfasurate in salile de demonstratie ale scolii. 

- Avand in vedere calitatile morale si spirituale pe care elevii nostri 

trebuie sa le dobandeasca pe parcursul anilor de studii, Scoala 

Postliceala Sanitara “Fundeni” are o foarte buna colaborare cu 
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Patriarhia Ortodoxa Romana, dovada fiind asezamantul monahal situat 

in curtea scolii, care a fost construit la initiativa noastra. De 

asemenea, s-a obtinut aprobarea de constructie a unei cantine sociale 

langa asezamantul bisericesc, a carei fundatie a fost deja terminata.    

- S-a realizat renovarea exterioara si interioara a scolii.  

- Dezvoltarea sistemului informational specific compartimentelor 

functionale ale scolii . 

- Utilizarea eficienta a resurselor alocate. 

- Utilizarea calculatoarelor si programelor software in activitati 

administrative. 

- Transmiterea in timp util a lucrarilor catre institutiile partenere. 

- Baza logistica moderna. 

- Management eficient. 

- Existenta unor cadre didactice cu performante deosebite. 

- Implicarea in proiecte educationale locale. 

- Implicarea in proiectele educationale internationale prin programul 

Leonardo – parteneri cu alte 6 state: Finlanda, Germania, Irlanda, 

Bulgaria, Estonia , Letonia si in proiecte europene strategice. 

- Un procent ridicat de cadre didactice care au participat la cursuri de 

formare continua. 

- Organizarea unor stagii de formare/informare, a unor seminarii si 

schimburi de experienta. 

- Deschiderea exprimata de conducerea scolii fata de promovarea unui 

management educational flexibil si stimulativ pentru elevi si cadre 

didactice. 

- Documente de planificare si proiectare conforme cu precizarile 

documentelor curriculare, o respectare mai riguroasa a cerintelor si 

criteriilor pentru oferta curriculara si elaborarea corecta a variantelor 

de scheme orare. 

- Eficientizarea controlului general la nivelul catedrelor. 

- Oportunitati sporite prin extinderea cooperarii si parteneriatelor cu 

unitati scolare si organizatii din tara si strainatate. 

- Crearea unui cadru institutional si organizational propice dezvoltarii. 
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- S-a realizat sistemul de supraveghere video , in vederea sporirii 

securitatii in perimetrul scolii. 

 

PUNCTE SLABE 

 

- Conservatorismul si inertia unor cadre didactice manifestate in 

reorganizarea continuturilor stiintifice conform cu cerintele noului 

curriculum. 

- Nu se stimuleaza munca individuala a elevului. 

- Discipline deficitare din punct de vedere al personalului didactic: - 

limbi straine, informatica. 

- Disfunctii in managementul comunicarii si al timpului. 

- Suprapunerea lucrarilor urgente si termene nerealiste pentru unele 

lucrari solicitate. 

- Utilizarea insuficienta a metodelor interactive de catre cadrele 

didactice. 

- Dotarea inadecvata cu fond de carte a bibliotecii. 

- Lipsa mobilierului nou pentru dotarea laboratoarelor. 

- Nevoia de imbunatatire a bazei tehnico-materiale cu mijloace 

moderne: calculatoare si programe de studii. 

- Nu s-a realizat amenajarea cailor de acces din lipsa de fonduri. 

 

 

OPORTUNITATI 

 

- Extinderea programelor de reabilitare, reparatii si consolidare de catre 

primarie. 

- Oportunitati oferite de cadrul legislativ in obtinerea de fonduri proprii. 

- Accesarea unor fonduri structurale si strategice. 

- Colaborarea cu autoritatile locale. 

- Existenta proiectelor si programelor pentru dezvoltarea in cariera. 

- Posibilitatea inscrierii scolii in structuri europene de nursing (FINE). 

- Specializarile scolarizate sunt recunoscute in U.E. 
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- Permanent scoala este solicitata sa recomande absolventi pentru 

angajare in unitati sanitare de prestigiu (BioMedica, Medicover, 

Medisan, Sensiblu, Catena).  

 

AMENINTARI 

 

- Slaba cooperare intre Ministerul Sanatatii , Ministerul Educatiei 

,Cercetarii , Tineretului si Sportului , Consiliul Local pentru stabilirea 

cifrei de scolarizare conform cu cerintelor pietei muncii. 

- Inconsecventa legislatiei privitoare la scolile postliceale sanitare. 

- Tendinte generale: se constata o scadere a interesului cadrelor 

didactice tinere de a preda in invatamantul preuniversitar de 

specialitate datorita  nivelului redus al salarizarii precum si 

imposibilitatea obtinerii titularizarii datorita omisiunilor legislatiei in 

vigoare. 

- Trecerea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic spre alte 

domenii de activitate mai bine platite. 

- Dificultati in receptarea modificarilor legislative de catre beneficiarii 

procesului de educatie. 

- Interesul scazut a unor cadre didactice in urmarirea modificarilor 

legislative nou aparute. 

- Lipsa unui buget planificat pentru formare la nivelul unitatilor scolare. 

- Lipsa motivarii unor cadre didactice pentru atingerea standardului 

profesional. 

- Lipsa cadrelor cu pregatire profesionala adecvata in serviciile auxiliare 

specifice scolii. 

- Mijloacele de transport sunt insuficiente pe traseul unde se afla scoala 

noastra. 
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REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ 

DEZVOLTARE (PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE PRINCIPALE) 

 
1. Amplificarea gradului de inserţie a absolvenţilor  

 
2. Formarea cadrelor didactice prin implementarea Sistemului Naţional al 

Calităţii. 
 

3. Identificarea mijloacelor de transformare a oportunităţilor în puncte 
tari. 

 

4. Creşterea numărului de parteneriate pentru formarea profesională. 
 

5. Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din 
medii defavorizate 

 
6. Eficientizarea orientării şi consilierii privind cariera. 

 
7. Aplicarea procedurilor de promovare a exemplelor de bună practică. 

 
8. Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi financiare (dotări 

ateliere, laboratoare, informatică, bibliotecă, mobilier, cămin, cantină) 
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PARTEA III 

 
PLANUL OPERAŢIONAL 

 

 

1.Modernizarea 

cabinetelor  

 Permanent Director  

Administrator  
Contabil  

2. Modernizare cabinete 
de informatică/birotică 

- router internet 
wireless 

 Anual Director Informatician  
Administrator  

5. Achiziţionare mobilier 

şcolar 

Mobilier şcolar pentru  

săli de clasă 
Achizitionare table  

2011 Director  

CA 
 

 

 

 PRIORITATEA 1 :  ARMONIZAREA OFERTEI SCOLII CU PIAŢA MUNCII 
 

 
Obiectiv: Corelarea ofertei şcolii  cu cerintele economice, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie 

şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe 

tot parcursul întregii vieţi. 
 

 
Tinte:  Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor până în 2013 cu minimum 50% 

 

 
Context: Din analiza efectuată la nivel local se constată existenţa unor dezechilibre între cererea de 

calificare şi oferta educaţională ceea ce determină un grad redus de integrare profesională a absolvenţilor. 
Parteneriatele dezvoltate în ultimul an au condus la fundamentarea cunostintelor  şi adaptarea ofertei la 

cerinţele pieţei. 
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PRIORITATEA 4 EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA 
DE NOI PARTENERIATE 

Obiectiv Dezvoltarea parteneriatului social activ  pentru  formarea profesională, în scopul planificării 

strategice a IPT la nivel regional 

Ţinte: Încheierea de acorduri de parteneriat .Realizarea de proiecte şcolare 

 
 

 

1. Diseminarea informaţiei privind asigurarea calităţii în educaţie. Realizarea planului operaţional privind 
asigurarea calităţii în educaţie 

3. Aplicare de chestionare cadrelor didactice pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională 

4. Cursuri de formare privind aplicarea curriculumului a metodelor de învăţare centrată pe elev şi a 
metodelor alternative de evaluare. 

5. Adaptarea stilului de predare la particularităţile şi nevoile de învăţare şi comunicare specifice grupurilor 

de elevi 
50% din cadrele didactice aplică metodele active de învăţare 

6. Participarea la cursurile de perfectionare in specialitate , metodica , pedagogie – prof. debutanti si prof. 
care nu au mai participat la astfel de cursuri in ultimii 5 ani. 

7. Perfecţionarea personalului administrativ în vederea folosirii tehnicii de calcul şi a softului specializat 

 

PRIORITATEA 6 EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE  ŞI 

CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR  DIN  IPT 

Obiectiv : Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor 
educaţionale  

Ţinte: Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor până în 2013 cu minim 30% 

Context: Procesul de consiliere în conjunctura socioeconomică caracterizată prin : 

- schimbarea permanentă a raportului cerere/ofertă pe Piaţa Muncii; 
- creşterea nevoii de educaţie pe parcursul întregii vieţi; 

- nevoia de dezvoltare a unor competenţe transversale şi specifice în raport cu evoluţiile de piaţă în UE. 

 

PRIORITATEA 5 FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE 

Obiectiv Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT 



 

 

47 

PARTEA IV 
 

 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI 
DE CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI 

 
Acţiuni în vederea elaborării PAS 

 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

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

PAS. 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare 

aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor, agenţilor economici, 
autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; 

discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în 
formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional 

şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la 
nivel regional şi local. 

4. Colaborarea cu clelelalte şcoli TVET din Regiunea Bucuresti-Ilfov 
pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei 

mediului extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită 

dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită 

dezvoltare spre consultarea personalului şcolii în cadrul consiliului 

profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii în cadrul 
consiliului elevilor, părinţilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi 

partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi pe baza 

acestora a reformulării obiectivelor, priorităţilor. 
8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 
Surse de informaţii 

1. Documente de proiectare a activităţii şcolii (portofolii ale cadrelor 
didactice, comisiei diriginţilor, consiliului elevilor, consiliului 

reprezentativ al părinţilor, parteneriatelor şcolii, oferta de şcolarizare). 
2. Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, 

rapoarte ale CA, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 
celorlalte compartimente). 

3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii. 

4. Date statistice  Bucuresti 
5. Chestionare, discuţii, interviuri. 

6. Rapoarte scrise ale MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 
şcoală. 
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 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONOTORIZARE, EVALUARE 
ŞI ACTUALIZARE A PLANULUI 

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

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

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

- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale consiliului 
de administraţie, ale consiliului profesoral, ale catedrelor; 

- prezentarea de rapoarte semenstriale în cadrul consiliului profesoral şi 
al consiliului de administraţie; 

- revizuire periodică şi corecţie. 

 

1. RECOMANDĂRI 
 

Obiectiv 1: 
Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe Piaţa Muncii  

Recomandari 
 Anticiparea nevoilor de calificare in scopul corelarii ofertei de 

formare profesionala a scolii  cu cererea pietei muncii. 
 Monitorizarea in scopul asigurarii utilizarii optime a echipamentelor 

didactice cu care au fost dotate prin proiectele Phare. 
 Asigurarea accesului la educatie si formare profesionala a 

absolventilor a tuturor indiferent de etnie sau varsta. 

 
Obiectivul 2: 

Creşterea numărului elevilor din localitate şi zona limitrofă  
Recomandari 

 Initierea unor actiuni pentru scolarizarea celor de etnie rroma 
 

Obiectivul 3; 
Reabilitarea şi dotarea minimă cu echipamente didactice a şcolii 

Recomandari 
 Dezvoltarea parteneriatelor dintre scolile IPT si Consiliile Locale 

pentru promovarea unor proiecte vizand reabilitarea infrastructurii 
scolare si dotarea cu echipamente didactice. 

 
Obiectivul 4 : 

Identificarea partenerilor sociali mobili şi a nevoilor acestora privind 

facilitarea învăţării viitorilor absolvenţi în Piaţa Muncii. Dezvoltarea de 
parteneriate sociale active de formare profesională pe bază de acorduri până 

în 2008. Coparticiparea specialiştilor parteneri la elaborarea curriculumului şi 
la formarea competenţelor specifice meseriei. Implicarea în realizarea de 

proiecte şcolare de tip PHARE, Leonardo sau Comenius 
Recomandari 

 Cresterea numarului de programe de formare  
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Obiectivul 5 ; 
Îmbogăţirea ofertei de programe de formare continuă specifică noilor 

cerinţe. 
Recomandari 

 Promovarea stagiilor de formare a cadrelor didactice  
  Desfasurare unor activitati de promovare a ofertei scolare si a 

evolutiei pietii muncii locale 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE INTERNĂ 
 
RESURSE UMANE 

OBIECTIVE ACTIVITATI SPECIFICE TERMEN RESPONSABI
LITATI 

Cresterea calitatii 

resurselor umane 
angajate, in 

vederea indeplinirii 
scopurilor 

educationale 
propuse in 

Proiectul de 
dezvoltare 

institutionala 
elaborat pentru 

intervalul scolar 
2007 – 2011. 

- Politica de instruire 

initiala a personalului ; 
evaluarea instruirii initiale; 

- Proceduri de observare 
a proceselor de predare si 

invatare; 
- Inregistrari ale lectiilor 

observate; 
- Indrumari de efectuare 

a observatiei; 
- Autoevaluarea 

personalului si reflectia 
asupra propriei practici; 

- Elaborarea indicatorilor 
de performanta; 

- Elaborarea procedurilor 

de evaluare a 
performantelor personalului 

didactic; 
- Formulare de evaluare; 

- Elaborarea Planurilor de 
imbunatatire; 

- Analiza feedback-ului 
obtinut din partea elevilor; 

- Elaborarea procedurilor 
privind participarea 

personalului didactic si 
nedidactic la cursuri de 

formare si perfectionare. 
- Participarea la cursurile 

de perfectionare in 

specialitate , metodica , 
pedagogie – prof. debutanti 

si prof. care nu au mai 
participat la astfel de 

cursuri in ultimii 5 ani. 
- Feedback – ul in urma 

cursurilor de formare 
profesionala; 

Participarea la informari si 
instruiri in domeniile: 

educational, managerial, de 
specialitate, calitatii. 

- semestrial - directorii, 

sefii de 
catedra, 

profesorii, 
C.E.A.C. 
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Evaluare /control - Raportul C.E.A.C. 
- Elaborarea Planurilor de 

imbunatatire. 

- ianuarie - Barbu 
Isabela 

 
 

PROCESUL DE INVATAMANT 

  OBIECTIVE ACTIVITATI SPECIFICE TERMEN RESPONSABI
LITATI 

Cresterea calitatii 
procesului 

instructive – 
educativ. 

- Modalitati de observare a 
predarii si invatarii; 

- Principii ale cadrului de 
asigurare a calitatii; 

- Elaborarea procedurilor 

privind derularea procesului 
instructive – educativ si 

asigurarea resurselor 
necesare.  

- Elaborarea procedurilor 
de revizuire a programelor 

de invatare avand drept 
scop imbunatatirea predarii 

, invatarii si rezultatelor 
obtinute. 

- Stabilirea indicatorilor de 
performanta; 

- Metode utilizate de 
profesori in strategiile 

individuale de predare 

pentru a raspunde stilurilor 
de invatare individuale si 

motivarii fiecarui elev; 
- Imbunatatirea 

permanenta a suporturilor 
de curs existente si 

elaborarea de noi suporturi 
de curs; 

- Feedback-ul din partea 
elevilor si al profesorilor; 

- Evaluarea elevilor si 
inregistrarea rezultatelor 

efectuate regulat; 
- Elevii sunt invatati sa isi 

asume responsabilitatea 

pentru propiul proces de 
invatare. 

-permanent 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Directorii , sefii 
de catedra, 

profesorii , 
CEAC. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Evaluare / control - Evaluarea rezultatelor 
obtinute ; 

- Elaborarea Planurilor de 
imbunatatire a calitatii 

predarii si invatarii; 

- semestrial Directorii , sefii 
de catedra, 

profesorii , 
CEAC. 
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FINANTE, CONTABILITATE  

 

  OBIECTIVE ACTIVITATI SPECIFICE TERMEN RESPONSABI

LITATI 

Dezvoltarea si 
durabilitatea 

serviciilor furnizate 
elevilor bazate pe 

un management 
financiar 

responsabil. 
 

 
 

- Elaborarea procedurilor 
specifice serviciului – 

contabilitate (ex: Proceduri 
privind analiza costului 

invatarii ); 
- Dovezi potrivit carora 

strategia si planurile de 
actiune iau in considerare “ 

valoarea obtinuta in 
schimbul banilor”   

-permanent Directorii , 
serviciul – 

contabilitate, 
CEAC 

( centralizarea 
dovezilor). 

Evaluare / control Centralizarea dovezilor - semestrial Directorii , 

serviciul – 
contabilitate, 

CEAC 

 

 
 SERVICIUL ADMINISTRATIV , SECRETARIAT, ACHIZITII 

 

  OBIECTIVE ACTIVITATI SPECIFICE TERMEN RESPONSABI
LITATI 

Monitorizarea 
circuitului 

documentelor 

scolare. 

- Proceduri privind circuitul 
documentelor scolare; 

- proceduri privind 

intocmirea adeverintelor; 
- Asigurarea serviciului de 

permanenta la biroul 
secretariat – perioada 

desfasurarii orelor; 
-  Asigurarea transmiterii 

comunicarilor catre 
persoanele interesate; 

-  Inaintarea solicitarilor, 
reclamatiilor, sesizarilor, 

etc. conducerii unitatii 

-permanent Directori , 
secretariat, 

CEAC ( 

centralizarea 
procedurilor). 

Monitorizarea 
activitatii 

serviciului 
administrativ. 

- Proceduri de prelucrare a 
normelor PSI, si SSM; 

- Indosarierea proceselor 
verbale de prelucrare a 

normelor PSI si SSM.  
-  Completarea 

documentelor specifice 
respectand legislatia in 

vigoare; 
- Evidenta inventarierii 

bunurilor; 

- semestrial Directorii,  
administrator, 

comisiile de 
specialitate ( 

PSI , SSM, 
inventar), 

serviciul 
contabilitate, 

CEAC ( 
evidenta 

documentelor)  
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- Imbunatatirea 
permanenta a bazei 

materiale a scolii; 
- Gestionarea eficienta a 

resurselor materiale: 
efectuarea analizei privind 

stadiul lucrarilor de 
reparatii si necesarul de 

reparatii curente, 

elaborarea unui plan de 
dotare cu: mobilier, table 

de scris, echipamente 
- Asigurarea desfasurarii in 

conditii optime a procesului 
educational:iluminat, 

incalzire, alimentare cu apa 
paza scolii 

conditii de comunicare: 
telefon, fax, internet. 

- Organizarea punctului de 
informare pentru elevi, 

profesori; 

Monitorizarea 
achizitiilor. 

- Elaborarea procedurilor 
de desfasurare a 

achizitiilor. 

-permanent Directorii , 
comisia de 

achizitii , 
serviciul 

contabilitate. 

Evaluare / control - Evaluarea aplicarii corecte 

a procedurilor. 

- Evidenta documentelor; 

-semestrial - Directorii 

scolii. 

 

 
IMAGINEA INSTITUTIEI 

 

 
 

  OBIECTIVE ACTIVITATI SPECIFICE TERMEN RESPONSABI
LITATI 

-  Elaborarea unui 
plan privind 

imaginea institutiei, 

vizand cresterea 
prestigiului acesteia 

si a importantei ca 
partener social 

-  Participarea activa la 
desfasurarea unor 

programe educationale, 

simpozioane initiate de 
ISMB, MECI, Primarie 

sector 2; 
- Participarea la conferinte, 

sesiuni stiintifice si 
comunicari a cadrelor 

didactice; 
- Elaborarea unui Plan de 

promovare a imaginii scolii. 

-
permanent  

Directori , 
Consiliul 

Profesoral , 

Consiliul de 
Administratie, 

CEAC. 
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OBIECTIVE ACTIVITATI  SPECIFICE TERMEN RESPONSABI
LI 

    

 1. Structura 

organizatorica 
privind anul 

scolar 2009 / 
2010 

- Prelucrarea normelor de P.S.I., -septembrie Dir. adj., 

comisia S.S.M, 
C.E.A.C. 

- Prelucrarea normelor de S.S.M., -septembrie Dir. adj., 
comisia S.S.M, 

C.E.A.C. 

 2. Respectarea 
actelor 

normative MEC, 
Regulamente, 

Legi 

- Elaborarea R.I . al Scolii 
Postliceale Sanitare “ Fundeni” , 

anul scolar 2009 – 2010. 
- Prelucrarea Regulamentului 

Intern al scolii ( elevi , profesori). 
 - Intocmirea Regulamentului 

Intern CEAC – anul scolar 2009 – 
2010. 

-septembrie 
 

 
 

 
-octombrie 

Comisia 
coordonatorilo

r de an, 
Director, 

CEAC.  
 

- CEAC 

- Elaborarea Planului operational 

al C.E.A.C. 
- Elaborarea Planului de actiune 

CEAC 

-octombrie 

 
-semestrial 

CEAC 

 
CEAC 

 - Respectarea stricta a legalitatii 
la nivelul unitatii 

- Dezbaterea normelor si 
standardelor ARACIP;  

 
 

-permanent 
 

 
 

 
-lunar 

Directori, 
Profesori, 

Personal 
nedidactic, 

Didactic-
Auxiliar 

- C.E.A.C. 

3. Intocmirea 
Manualului 

Calitatii Scolii 
Postliceale 

Sanitare “ 
Fundeni”.  

- Elaborarea de proceduri 
specifice structurii organizatorice 

ale scolii ; 
- Stabilirea indicatorilor de 

performanta; 
- Elaborarea fiselor de evaluare a 

calitatii procedurilor; 
- Modalitati de observare a 

predarii si invatarii; 
- Principii ale cadrului de 

asigurare a calitatii; 
- Elaborarea procedurilor de 

revizuire a programelor de 

invatare avand drept scop 
imbunatatirea predarii , invatarii 

si rezultatelor obtinute. 
- Elaborarea Planurilor de 

imbunatatire a calitatii predarii si 
invatarii;   

-noiembrie, 
decembrie, 

ianuarie. 

Directori, 
Profesori, 

Personal 
nedidactic, 

Didactic-
Auxiliar 

- C.E.A.C. 


