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VIZIUNEA ŞCOLII 
 

,,Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, 
viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!,, 

 
            Viziunea şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a acesteia, ţinând seama de particularităţile ei şi de o 
prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi 
economic ce ne înconjoară. 

Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre implicând credinţa 
tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă.  
 
MISIUNEA ŞCOLII 
 

Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ pentru tinerii şi adulţii din zona 
Municipiului Calafat, judeţul Dolj, de a oferi oportunităţi de educaţie şi instruire accesibile, de înaltă calitate, în 
domeniul tehnic, economic, resurse naturale și protecţia mediului, servicii de educaţie şi  instruire profesională 
domeniile mecanic, agricol și comerţ, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, creşterea potenţialului economic 
şi social al zonei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitate economică, pornind de la valorile cheie ale furnizorului de 
formare: organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din perspectiva egalizării şanselor, asigurarea 
pentru toată comunitatea, indiferent de forma de învăţământ, a accesului la programele educaţionale la dimensiuni 
europene şi reducerea deficitului de competenţe pe piaţa muncii. 

Elevii sunt învăţaţi să gândească critic, să lucreze independent, să comunice efectiv, să manifeste respect faţă de 
ei înşişi, faţă de cei din jurul lor şi faţă de mediul înconjurător, fiind pregătiţi să înfrunte viaţa cu încredere şi cu 
puternic simţ al propriei valori. Întregul personal al şcolii împreună cu familia şi celelalte componente ale societăţii are 
dorinţa de a ajuta elevii să răspundă acestei provocări încurajându-i să-şi descopere capacităţile şi talentele fiecăruia 
dintre ei, să demonstreze flexibilitate şi capacitate de integrare în medii diverse să-şi formeze capacităţile şi motivaţiile 
proprii învăţării permanente. 

Colaborarea şcolii cu agenţii economici, instituţiile de cultură (biserica, casa de cultură, ONG-uri), agenţia forţei 
de muncă, primăria şi consiliul local, poliţie, jandarmarie, are la bază: 
- comunicarea reciprocă a problemelor cu care se confruntă fiecare instituţie, prin desfăşurarea de lecţii deschise, 

vizite, organizare de seminarii care au ca scop creşterea siguranţei personalului didactic şi a elevilor în incinta 
unităţii, prevenirea delincvenţei juvenile, reducerea abandonului şcolar; 

- identificarea soluţiilor şi încheierea parteneriatelor cu obiective şi termene clare; 
- sprijinirea şcolii de către aceştia prin acţiuni de sponsorizare în vederea desfăşurării în bune condiţii a actului 

educaţional; 
- popularizarea practicilor pozitive ale elevilor şi cadrelor didactice şi motivarea acestora prin 

acordarea de premii, distincţii, invitaţii la diverse manifestări în cadrul comunităţii. 
Şcoala îşi propune găsirea unor soluţii adecvate pentru elevi, astfel încât prin pregătirea lor să-şi descopere 

propria personalitate şi să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii. 
Absolvenţii vor fi autonomi, capabili să-şi decidă propria carieră, să se ancoreze în realitatea înconjurătoare şi 

să-şi construiască propriul viitor bazat pe valori individuale, universal valabile. 
 
Prin activităţile desfăşurate, şcoala dezvoltă la elevii săi capacitatea de analiză, capacitatea decizională, 

adaptarea rapidă la schimbările mediului, asigurându-le şanse reale de dezvoltare a personalităţii şi integrare 
competentă şi activă în viaţa social – economică la nivelul comunităţii şi la nivel european. 

Școala va oferi o bază materială modernă, adaptată standardelor de calitate, ateliere și cabinete renovate prin 
proiectul Phare şi un corp de cadre didactice competitiv, capabil să răspundă tuturor provocărilor unui învăţământ 
modern, european. 

Având în vedere faptul că peste 50% din elevii școlii noastre sunt absolvenţi ai școlilor generale din mediul 
rural, școala este interesată în asigurarea tuturor condiţiilor de efectuare a navetei, de acordarea unui sprijin ce constă 
în bursă de ajutor social, acolo unde este cazul, elevilor cu nevoi speciale: cu boli cronice, fără părinţi, cu părinţii 
plecaţi în străinătate și care se află în grija altor rude, etc. 

Ţinând cont de situaţia materială precară a unui procent ridicat de elevi, ceea ce înseamnă că aceștia nu vor 
putea frecventa cursurile universitare, școala este direct interesată în formarea lor profesională calificându-i în meserii 
care i-ar putea ajuta să se integreze mai repede la locul de muncă. 

Şcoala noastră va asigura prin activităţile elevilor şi prin informaţiile pe care le va furniza comunităţii locale, o 
şansă pentru transformarea capitalului uman de care dispunem. De aceea avem în vedere în continuare concertarea 
eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună şi foarte bună, cunoştinţe aprofundate în 



5 

domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală 
pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Se vor accesa proiecte pe mobilitate elevii , cadre didactice.Întreaga 
activitate va fi organizată de aşa manieră încât să creeze în unitatea de învăţământ un mediu educaţional profesionist, 
la standarde instrucţionale şi morale înalte. 
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Partea 1 – CONTEXTUL 

 
1.1.FORMULAREA SCOPULUI 
 

Colegiul Tehnic “Ştefan Milcu” Calafat urmăreşte să asigure premisele necesare  dezvoltării unui sistem de 
învăţământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene.  

 
1.2.PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 
Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” Calafat este situat în judeţul Dolj pe drumul naţional E70, la intrare în 

municipiul Calafat şi deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ  30 de kilometri pătraţi. Ea oferă educaţie 
atotcuprinzătoare tuturor celor care solicită fără a face discriminări rasiale, religioase. 

Şcoala şi-a început activitatea cu 14 elevi şi a funcţionat iniţial cu durata de 3 ani. Aşa se explică apariţia 
primei promoţii în 1925 formată numai din 9 elevi din cei 14 înscrişi. 
În anul 1926 ia fiinţă Şcoala superioară de comerţ care a convieţuit până în 1927 cu Şcoala elementară de comerţ, 
fiecare având comitetul ei şcolar. 

În anul 1935 îşi încheie activitatea Şcoala superioară de comerţ, după ce dăduse 6 promoţii cu 190 de 
absolvenţi contabili. 

În anul 1941 apare  Liceul comercial de băieţi ce avea următoarea structură : - clasa I cu 45 elevi înscrişi din 26 
de comune - clasa a V a cu 59 de elevi înscrişi din 19 comune . 

La 6 martie 1945 şcoala a dat prima promoţie de de 21 de absolvenţi. 
În anul şcolar 1952 – 1953 a luat fiinţă Şcoala Medie Tehnică de Contabilitate, pregătind terenul pentru 

organizarea Centrului Şcolar Agricol, 1 aprilie 1954, care subordona trei tipuri de şcoală : 
1.Şcoala profesională de tractorişti, cu durata de 1 an – 30 de elevi ; 
2.Şcoala de combaineri, cu durata de 2 ani – 80 de elevi ; 
3.Şcoala medie tehnică, aflată în lichidare . 

Începând cu 1965, şcoala capătă stabilitate organizatorică şi se numără printre primele de profil, din ţară. 
Câştigând statutul de liceu, se structurează pe două secţii : contabilitate şi merciologie agricolă şi agronomie. 

Între anii 1975-1989 şcoala a fost cunoscută sub denumirea de Liceul Agro industrial:cu profilurile: economic, 
agricol, veterinar, horticol. 

După 1989 s-au diversificat profilurile în raport cu cerinţele economiei şi ale zonei în care este aşezat 
Municipiul Calafat, aşa încât şcoala a fost denumită Grupul Şcolar Agricol , deşi avântul a fost luat de profilul economic 
ce coexista cu profilurile : veterinar, mecanic, horticol, silvic. 

Din 17 martie 2000 liceul poartă denumirea de  Grupul Şcolar “Ştefan Milcu după numele profesorului 
academician doctor Ştefan Milcu. 

Începând cu 1 septembrie 2008 liceul nostru a devenit COLEGIU TEHNIC “ŞTEFAN MILCU” , prin aprobarea 
Ministerului Educaţiei Cercetării Şi Tineretului . 
 Pentru noi copilul reprezintă o individualitate şi o personalitate în devenire a cărui evoluţie o urmărim, o 
dezvoltăm, o monitorizăm şi după absolvire. În acest sens politica noastră se sprijină pe un parteneriat real cu părinţii 
şi comunitatea locală. 
 Curriculum-ul şcolar se elaborează în fiecare an prin consultarea elevilor, părinţilor în funcţie de resursele 
umane de care dispune unitatea şi printr-o analiză atentă a caracteristicilor economice şi sociale ale comunităţii locale.  
 Patrimoniul unităţii şcolare se compune din 34 clădiri în care sunt repartizate 36 săli de clase, laboratoare, 
cabinete metodice, bibliotecă cu 22.600 volume, sală de sport, ateliere. Spaţiile de învăţământ corespund normelor 
igienico-sanitare pentru care s-a obţinut autorizaţia de funcţionare. Baza didactico-materială corespunde normelor de 
dezvoltare a unui învăţământ modern şi s-a îmbunătăţit în urma derulării  Programulului Phare TVET 2004-2006. 

Pentru anul şcolar 2018 -2019, Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu" are  cursuri liceale de zi rută directă și școală 
profesională de 3 ani, calificările pe fiecare nivel sunt prezentate în ANEXA 1, iar pentru anul şcolar 2019 – 2020, 
şcoala va asigura următoarele calificări, conform ANEXEI 2. 
 Cursurile sunt frecventate de 450 elevi. Şcoala are un personal didactic format din 43 de persoane (profesori 
şi maiştri instructori) şi un personal didactic auxiliar si nedidactic de 16 persoane.  

În vederea desfăşurării procesului de învăţământ, unitatea şcolară dispune de următoarele cabinete şi 
laboratoare : 

- cabinete de fizică și chimie 
- 3 laboratoare de informatică, două fiind utilizate atât de profesori de informatică, cât şi de profesori de 

diverse specializări.  
- Sală de sport; 
- teren de sport (bitum) – handbal, baschet, teren de fotbal (iarbă) 
- laborator de agricultură,  
- cabinet creşterea animalelor, cabinet farmacologie veterinară,  
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- cabinet desen tehnic şi organe de maşini, cabinet masurari mecanice, dotate prin program PHARE 2004-
2006 

- cabinet limbi străine. 
- 3 cabinete de comerţ 
- 2 ateliere de mecanică, dotate prin program PHARE 2004-2006 
Unele dintre cabinete şi laboratoare au fost comasate, transformându-se în săli specializate interdisciplinare, şi 

anume: biologie-agricultură.  
La începutul anului şcolar s-a făcut o planificare a activităţilor ce se vor desfăşura în cabinete şi laboratoare de 

specialitate, afişându-se orarul fiecărui cabinet şi laborator şi au fost afişate şi prelucrate N.S.S.M. şi P.S.I. specifice 
după caz, pentru a preîntâmpina accidente nedorite în şcoală. 

 
1.3.   ANALIZA REZULTATELOR ANULUI TRECUT 
 Realizările anului 2017-2018 sunt: 

 respectarea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului Naţional la toate nivelurile de învăţământ; 

 fundamentarea ofertei educaţionale şi a planului de  şcolarizare în funcţie de nevoile comunitare; 

 reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată procesului instructiv-educativ are la bază ca 
obiectiv asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi tinerii în vederea obţinerii unei bune calificări profesionale la 
nivelul standardelor europene, care să răspundă flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personală şi 
profesională a elevilor;  

 procurarea de material didactic pentru cabinete şi laboratoare, cărţi pentru biblioteca şcolii; 

 perfecţionarea profesorilor prin obţinerea gradelor didactice și cursuri  

 s-au înregistrat rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

 la fazele judeţeană s-au obţinut rezultate la olimpiada interdisciplinară,  

 promovarea examenelor finale de calificare profesională nivel 3  şi a examenului de bacalaureat. 
Viziunea curriculară a adus o schimbare de perspectivă extrem de importantă, constând în faptul că nu se mai pot 

gândi conţinuturile izolate de obiective şi de strategii, fiindcă altfel rămânem cantonaţi într-o zonă a învăţării rigide, 
bazate pe memorizare, fără o interiorizare a elementelor oferite de conţinuturile şi de strategiile didactice, care să 
permită dezvoltarea unor capacităţi ale elevului. Viziunea curriculară a produs o schimbare radicală a proiectării 
didactice, accentul mutând – se dinspre conţinuturi spre formarea de capacităţi. În acest sens, importante sunt în 
primul rând tipurile de capacităţi, de aptitudini, pe care elevii şi le pot forma, conţinutul  rămânând  un vehicul al 
formării acestor capacităţi. 

În activitatea desfăşurată s-a continuat  concepţia de proiectare, organizare,  desfăşurare şi evaluare a procesului 
de învăţământ, urmărindu-se ridicarea calităţii actului instructiv-educativ (proiectarea activităţilor didactice, 
îndrumarea activităţii la clasă şi a activităţii extraşcolare, evaluarea iniţială şi continuă a elevilor), parcurgerea 
programelor şcolare în concordanţă cu proiectarea didactică, formarea deprinderilor de muncă independentă a 
elevilor, utilizarea metodelor activ-participative care să ducă la obţinerea de rezultate la examenele finale şi atingerea 
standardelor educaţionale de către elevi. 
1.4. PRIORITĂŢILE NAŢIONALE 

 
 Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT) are 
caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.  

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi 
tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi 
inclusivă. Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei: economic şi 
social. Prin urmare IPT nu se poate rezuma, în sens restrâns, la satisfacerea cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, 
el trebuie să asigure pregătirea pentru dezvoltarea unei cariere de succes care presupune integrare socio– 
profesională, inclusiv în plan antreprenorial, și/sau continuarea studiilor. În aceste condiţii IPT trebuie să asigure 
absolvenţilor șansa ocupării unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul învăţării pe 
parcursul întregii vieţi, care include și învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. Iată de ce 
prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă devin elemente strategice pentru o planificare performantă. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 2020 are următoarele 
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

-Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, 
având ca ţintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi 
formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, faţă de 57,2% în 2014 

-Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională, 
având ca ţinte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% 
în 2020, faţă de 49,8% în 2014;  
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b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% în 2020, de 
la 1,5% în 2014. 

-Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ţinte strategice:  
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 

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

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% în 2020, de 

la 1,5% în 2014. 
-Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 

profesionale, având ca ţinte strategice: 
 a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial 

la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională la 4.600 în 2020, de la 

2.800 în 2014. 
 
1.5.OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE 
 

În regiunea Sud Vest Oltenia, educaţia și formarea profesională se dezvoltă în contextul larg al dezvoltării 
regionale și locale, ale căror direcţii sunt date de documentele strategice pentru perioada actuală de programare. 

Planul de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 este un instrument care susţine includerea în 
strategiile naţionale a obiectivelor de investiţii ce vor contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii, 
fundamentează domeniile de intervenţie și necesarul de finanţare din fonduri europene în perioada de programare 
2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local. PDR reprezintă instrumentul 
prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, 
priorităţile de investiţii și acţiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își 
promovează priorităţile și interesele în domeniul economic, social etc., reprezentând în același timp contribuţia 
regiunii la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2014-2020. 

Aspectele cele mai importante privind educaţia și formarea profesională, sunt abordate din punctul de 
vedere al resurselor umane implicate în proces și din punctul de vedere al infrastructurii de învăţământ și de 
cercetare-dezvoltare. 

Priorităţile 2014-2020 ale regiunii sunt stabilite astfel încât să se asigure dezvoltarea durabilă și echilibrată a 
regiunii, punând accent pe avantajele competitive, în centru aflându-se resursa umană. Pornind de la orientarea 
primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020, aceea că societatea spre care ne îndreptăm este definită ca 
societate inteligentă, bazată pe cunoaștere, sunt stabilite domeniile de intervenţie și operaţiunile/activităţile 
indicative (Anexa Rezumat PDR SV Oltenia 2014-2020). 

Strategia de Dezvoltare Economico‐Socială a Judeţului Dolj pentru perioada 2014‐2020 a fost elaborată cu 
scopul de a deveni principalul instrument de planificare strategică și de orientare a investiţiilor pentru instituţie, 
pentru administraţiile publice locale, dar și pentru alte categorii interesaţi, precum cei din mediul privat, universitar 
sau non-guvernamental. 

Pornind de la problemele identificate în capitolul de analiză, au fost identificate și definite obiective 
strategice care au în vedere evitarea materializării ameninţărilor atât prin eliminarea punctelor slabe, cât și prin 
valorificarea punctelor tari și a oportunităţilor.  

Obiectivul general 
Creşterea calităţii sistemului de educaţie și formare profesională la nivel regional pentru adaptarea la cerinţele 
pieţei muncii și la nevoile beneficiarilor direcţi 

PRIORITĂŢI  

PRIORITATEA 1.  
Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii locale, regionale şi europene 

Obiectiv 1.1 Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor  

Obiectiv 12.Perfecţionare şi formare profesională pentru cadrele didactice din TVET în sectoarele economice 
prioritare şi pentru noile tehnologii  

PRIORITATEA2. Adaptarea resurselor umane din şcoală la cerinţele unui sistem modern de educaţie şi formare 

Obiectiv 2.1 Dezvoltarea profesională resurselor umane din organizaţie prin programe de formare continuă  

PRIORITATEA3. Adaptarea bazei materiale a şcolii la cerinţele unui sistem modern de educaţie şi formare 
profesională  

Obiectiv 3.1 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu echipamente 
didactice/şcolare şi IT 

Obiectiv 3.2Asigurarea unui mediu sănătos, eficient şi sigur pentru învăţare  
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Obiectiv 3.3 Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVETa tinerilor de etnie rroma 

PRIORITATEA4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare, de sistem şi transnaţionale 

Obiectiv 4.1 Valorificarea parteneriatelor sociale şi educaţionale pentru îmbunătăţirea mobilităţii intra / inter-
regionale şi accesului elevilor la educaţie şi  formare profesională de calitate 

PRIORITATEA5.Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera 

Obiectiv 5.1 Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei muncii 
Obiectiv 5.2 Reducerea abandonului scolar la nivelul liceului 
Obiectiv 5.3 Implementarea unor activitati de sprijin si remediale pentru cresterea promovabilitatii la bacalaureat  
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PARTEA a-2-a - ANALIZA NEVOILOR 
 
2.1. ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL EXTERN 
 În anul şcolar  2017-2018, în judeţul Dolj s-au aplicat măsuri concrete vizând implementarea programelor 
naţionale de dezvoltare a sistemului educaţional şi de formare profesională. 

Îmbunătăţirea învăţământului de toate gradele a fost susţinută prin:  
- generalizarea calităţii, ca atribut şi finalitate a formelor şi structurilor de formare iniţială, organizate 

potrivit prevederilor legale în vigoare 
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem de consiliere şi orientare şcolară 
- formarea continuă a personalului didactic 
- creşterea calităţii programelor de formare profesională, atât pentru formarea iniţială cât şi pentru cea 

continuă 
- dezvoltarea şi restructurarea reţelei învăţământului rural, astfel încât să se asigure accesul echitabil la 

educaţie, pentru copiii şi tinerii din mediul rural 
- combaterea abandonului şcolar  
- anticiparea necesarului de competenţe, corespunzător schimbărilor care se previzionează pe piaţa muncii 
- implementarea societăţii informaţionale prin sistemul educaţional – instruirea la distanţă şi continuă şi 

informatizarea învăţământului 
 
2.1.1. Populaţia şi fenomenele demografice  
 

Ultimul recensământ  al populaţiei și al locuinţelor, desfășurat în perioada 20-31 octombrie 2011, arată că 
regiunea Sud Vest Oltenia avea la momentul respectiv o populaţie de 2.075.642 de persoane, reprezentând 
10,31% din totalul populaţiei României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu 10,95% faţă de recensământul 
din 2002, când populaţia din Sud Vest Oltenia era de 2.330.792 de persoane. 

În cadrul regiunii, judeţul cu cel mai mare număr de locuitori era Doljul, cu 660.544 de persoane, urmat 
de Olt cu 436.400 de persoane, Vâlcea cu 371.714 de persoane, Gorj cu 341.594 de persoane și Mehedinţi cu 
265.390 de persoane (fig nr. 1). 
 

Fig. nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 
 

În octombrie 2011, la nivel regional, distribuţia pe grupe de vârstă a populaţiei rezidente se prezenta 
astfel: grupa de vârstă 0-9 ani deţinea o pondere de 9,45% în totalul populaţiei, grupa 10-14 ani reprezenta 5,55% 
din total, adolescenţii de 15-19 ani 5,72%, tinerii de 20-24 de ani 6,15%, grupa 25-29 de ani era în procent de 
5,99%, persoanele mature de 30-64 ani formând majoritatea, respectiv 49,49%. Persoanele în vârstă de peste 65 
de ani deţineau o pondere de 17,65% din total. 
 

Faţă de situaţia la nivel naţional, regiunea Sud Vest Oltenia este deficitară în ceea ce privește ponderea 
populaţiei din grupa 0-9 ani, situându-se sub media naţională de 10,43% cu circa 1% (fig.nr 2). Acest fapt are 
consecinţe directe asupra educaţiei și formării profesionale, populaţia școlară din anii viitori înregistrând o scădere 
substanţială, faţă de nivelul naţional. 
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Fig. nr. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dintr-un total de 2.075.642 de persoane, în octombrie 2011, bărbaţii din Sud Vest Oltenia reprezentau 
48,99% (1.016.755 persoane), iar femeile 51,01% (1.058.887 persoane), trend menţinut de la recensământul 
anterior, din 2002. Situaţia este similară și la nivelul judeţelor componente ale regiunii. 

Trendul descrescător în ceea ce privește populaţia totală s-a menţinut în perioada 2008-2015 și în cadrul 
judeţelor regiunii, scăderea cea mai mare fiind în judeţul Olt (3,95%), urmat de Gorj (3,06%), Mehedinţi (2,54%), 
Vâlcea (1,22%) și Dolj (0,99%) (fig. nr. 3) 
 

Fig. nr.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru IPT prezintă interes analiza evoluţiei grupelor de vârstă  corespunzătoare. La nivel regional, grupa 
de vârstă 10-14 ani a cunoscut o scădere de 11,24% în intervalul 2008-2015, în timp ce la nivel naţional s-a 
înregistrat o ușoară creștere, de 0,33%. În cazul judeţului Dolj, procentul de scădere este sub media regională, 
având valoarea de 6,52% (fig nr. 4), iar în anul 2016 a avut valoarea de 7,96%. 

 Aceste scăderi sunt reflectate în mod direct în planul de școlarizare  propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde 
s-au evidenţiat scăderi importante în perioada analizată, mai ales la învăţământul profesional și tehnic. 

Fig. nr.4 
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Evoluţia grupei de vârstă 10-14 ani, la 1 iulie 
 

          
Populaţia cu vârsta 10-14 ani, la 1 
iulie        2016 faţă de 2008  

 

Judeţul 

                                  

   

2008 

  

2009 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  diferenţ
a 

  
diferenţ
a 

 
                         
                      

în 
   

                                 
în % 

 
                               

nr.pers. 
   

                                   

 Dolj 36466  35808  35680  35207  34754  33744  34965  34087  33565  -2901  -7.96% 
                                    

 
Scăderea populaţiei este mai pregnantă, în perioada analizată, în cadrul grupei de vârstă 15-19 ani, 

regiunea Sud Vest Oltenia înregistrând o scădere cu 19,86% în 2015 faţă de 2008, aceeași tendinţă manifestându-
se și la nivel naţional (scădere de 19,28%). Trendul este menţinut și la nivelul judeţelui Dolj, fiind19,88% în anul 
2015 (fig. nr 5) și 20,41% în 2016. 

Tendinţa de scădere a populaţiei pentru această grupă de vârstă a constituit una din cauzele de diminuare 
a cifrelor de școlarizare în învăţământul tehnologic, dar și în învăţământul superior atât în regiune, cât și la nivel 
naţional. 

Fig. nr.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluţia grupei de vârstă 15-19 ani, la 1 iulie 
 

          
Populaţia cu vârsta 15-19 ani, la 1 
iulie        2016 faţă de 2008  

                                    

    

2008 

  

2009 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  diferenţa   

diferenţa 

 
                      

în 

 
                         

 
Judeţu
l 

                      
în % 

 
                              

nr.pers. 
   

                                  
                                    

 Dolj 46222  43991  40752  39480  37803  36909  37033  37034  36790  -9432 -20.41% 
                                    

 
Analiza distribuţiei pe medii a populaţiei pe grupe de vârstă relevante pentru educaţia și formarea 

profesională, scoate în evidenţă o serie de aspecte regionale și judeţene specifice. 
La 1 iulie 2015, în cadrul grupei de vârstă 10-14 ani se remarcă preponderenţa populaţiei rurale cu un 

număr de 58.568 persoane (53,8%), faţă de populaţia din mediul urban, ce însumează 50.260 persoane (46,2%). 
Procentul de populaţie tânără care trăiește în mediul rural din regiune este superior nivelului naţional de 50,6% . 

Analiza dinamicii grupei de vârstă 10-14 ani pune în evidenţă tendinţa de menţinere a unui procent de 
peste 52% a populaţiei în mediul rural pe întreaga perioadă de analiză 2008-2015, atât la nivel de regiune, cât și 
în cadrul judeţului Dolj (fig. nr. 6). 
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Fig. nr.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procentul de populaţia din grupa de vârstă 15-19 ani a avut în perioada 2008-2015 o creștere continuă în 
mediul rural și o scădere proporţională în mediul urban, atât la nivel de regiune, cât și în judeţe. Analiza datelor la 
nivel naţional indică aceeași tendinţă. 

Dacă la 1 iulie 2008 ponderea regională a tinerilor în mediul urban era de 50,6%, în iulie 2015 aceasta a 
scăzut cu 6%, ajungând la 44,6% (fig. nr 7). Ruralizarea regiunii se manifestă și din acest punct de vedere. 

 
Fig. nr.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform INS, emigraţia definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o evoluţie fluctuantă în 
perioada 1990-2014. La nivel regional numărul cel mai mare de emigranţi s-a înregistrat în anul 1991, similar cu 
nivelul naţional. Judeţul Dolj înregistrează în această perioadă aceeași fluctuaţie ca și regiunea. (fig. nr. 8) 
 

Fig. nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe judeţe, se constată că cel mai mare număr de emigranţi definitivi pe întreaga perioadă 1990-2015, 

provine din Dolj (6904 persoane). 
În ceea ce privește vârsta emigranţilor definitivi, grupa 25-64 ani este cea mai numeroasă, lucru firesc de 

altfel, dat fiind faptul că își găsesc cel mai ușor un loc de muncă în afara României. Se observă, însă, că și emigranţii 
din grupele de vârstă 0-24 ani au cunoscut o creștere semnificativă în perioada 2010-2013, după ce în 2002-2009 s-
au menţinut la un nivel destul de scăzut. Situaţia pe judeţe este similară, chiar dacă aceste creșteri nu sunt de 
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aceeași intensitate în toate zonele. În anul 2014 se observă o scădere a emigraţiei pe segmentele de vărstă 0-14 și 
20-24 ani, excepţia fiind pentru cei de 15-19 ani, care au crescut ca număr (fig. nr. 11). 

Plecarea tinerilor din ţară are cauze diverse: își urmează părinţii (cei de 0-14 ani), nu își găsesc un loc de 
muncă în ţară sau își doresc unul mai bine plătit (cei de 19-24 ani). 

 
 

Fig. nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datele prognozate în perspectiva 2060 evidenţiază scăderea accentuată a grupelor de vârstă preşcolară 

(de 3-6 ani) şi cea şcolară (de 7-14 ani şi 15-24 ani). Cea mai semnificativă reducere va fi la populaţia de vârstă 
preșcolară, în varianta cu migraţie externă, unde se anticipează un minus de 52,5%. Pe celelalte segmente de 
vârstă sunt deasemenea pierderi importante, în jurul valorii de 49% (fig. nr. 12). 
 

Fig. nr. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi o dată cu înaintarea în 
vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, 
în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice. 

Aceste modificări vor determina și diminuarea ponderii tinerilor (0-14 ani) în totalul populaţiei, de la 
15,9% la recensământul din 2011, la 12,1% în anul 2060. Aceeași tendinţă este prognozată și la populaţia adultă 
(15-64 ani), scăderea cea mai accentuată fiind posibilă în perioada 2030-2060 (de la 67% la 61,2%). 

În viitor procesul de îmbătrânire demografică va continua, accentuându-se în timp. Pentru populaţia în 
vârstă de 65 ani şi peste este anticipată o creştere numerică continuă, în mod corespunzător și ponderea în totalul 
populaţiei crescând de la 16,1% în 2011, la 26,7% în 2060 (fig. nr. 13). 
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Fig. nr. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii ale analizei demografice. Implicaţii pentru IPT 
 

• La nivel judeţean analiza situaţiei actuale a identificat o scădere semnificativă a populaţiei totale, 
determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea 
unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone. 

 
• Analiza evoluţiei structurii pe grupe de vârstă a populaţiei judeţului Dolj în perioada 2008-2015, relevă 

apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru economie şi 
societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, cauzat de rata scăzută a natalităţii, ce 
contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. Datele statistice oficiale de la nivelul 
judeţului Dolj evidenţiază faptul că sunt înregistrate creșteri ale ponderii populaţiei numai pentru grupele de 
vârstă matură (peste 25 ani). 

 
• Analiza evoluţiei grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentru educaţie, arată 

scăderea ponderii pe toate aceste segmente, scăderi care sunt reflectate în mod direct planul de școlarizare 
propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidenţiat scăderi importante în perioada analizată, mai ales la 
învăţământul profesional și tehnic. 

 
• Tendinţa de scădere accentuată a populaţiei din grupa de vârstă 15-19 ani a constituit și una din cauzele de 

diminuare a cifrelor de școlarizare în învăţământul superior și cel postliceal, atât în regiune, cât și la nivel 
naţional. 

 
• În prezent, se remarcă preponderenţa populaţiei rurale faţă de populaţia din mediul urban, pe toate 

grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), având drept consecinţă ruralizarea judeţului 
 
• Populaţia de sex masculin este majoritară pe segmentul 10-24 ani (în jurul valorii de 51%), la nivel 

judeţului Dolj 
 
• Rezultatele recensământului din 2011 arată că cel mai mare procent de populaţie fără școală absolvită 

este cea de etnie romă. Se impun măsuri remediale care să susţină educaţia și formarea în rândul acestei 
etnii, în sprijinul unei cât mai complete integrări în societate. 

 
• Emigraţia definitivă din judeţul Dolj a înregistrat o evoluţie fluctuantă în perioada 1990-2014, numărul cel 

mai mare al plecaţilor definitivi fiind din grupa 25-64 ani 
 
• Nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate, în special în rândul tinerilor şi 

al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu. 
 

• În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi o 
dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a 
populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de 
persoane adulte şi vârstnice. 

 
 
 



16 

2.1.2 ECONOMIA 
 

Datele statistice oficiale furnizate de Eurostat arată că produsul intern brut/locuitor a avut, în Sud Vest 
Oltenia, o creștere continuă în perioada 2005-2008 (de la 2900 la 5100 euro), a înregistrat o cădere la 4500 euro în 
2009, pentru ca după 2010 să crescă în mod continuu până la 5600 euro în anul 2014, trendul fiind identic cu cel 
naţional. Valorile absolute sunt însă mult sub media naţională pe întreaga perioadă de analiză, situând regiunea pe 
penultimul loc în ţară (fig. nr. 14). 

Și faţă de nivelul european, regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează valori extrem de reduse în ceea ce 
privește acest indicator. Spre exemplu, în 2014, când a atins valoarea cea mai ridicată, PIB/locuitor regional 
reprezenta 20% din nivelul mediu înregistrat în ţările Uniunii Europene (UE28). 
 

Fig. nr. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
În perioada 2004-2011, pentru care sunt culese date oficiale, la nivel intraregional, judeţul Dolj se situează 

pe locul doi în ceea ce privește valoare a PIB/locuitor.(fig. nr. 15). 
 

Fig. nr. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activităţile economice existente în regiune au avut o contribuţie diferită la formarea VAB regională. 

Datele oficiale ilustrează faptul că procentul cel mai mare de contribuţie l-a avut sectorul industrie (A02) (inclusiv 
energie electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate, gestionarea deșeurilor), cu peste 28% pe întreaga perioadă 
2008-2013. Maximul de contribuţie a fost atins de acest sector economic în anul 2011, când înregistrat un procent 
de 38,3% din total. Pe locul doi se situează activitatea A04-Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc, hoteluri și restaurante, transporturi, 
depozitare, urmată de activitatea de administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, 
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (A09) și construcţii (A03) (care a avut însă o scădere continuă, de la 12,6% 
la 8,4%) (fig. nr 16). Situaţia este similară și la nivelul judeţelor regiunii. 

De remarcat este faptul că agricultura se situează încă la un nivel scăzut de contribuţie regională la VAB 
(sub 10,5% pe întreaga perioadă) cu toate că există condiţii favorabile dezvoltării agricole la nivel superior în zonă. 
Acest lucru a fost posibil din cauza nivelului scăzut de productivitate și al practicării în mare mare măsură a 
agriculturii de subzistenţă. 

Sunt necesare măsuri active în scopul dezvoltării unor calificări din sectorul agricol, cât și de dezvoltare a 
infrastructurii educaţionale agricole, de natură să dezvolte sectoarele direct productive din agricultură, inclusiv 
prin antreprenoriat. 
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Fig. nr 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţiile furnizate de INS pentru perioada 2008-2014, oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiei 
firmelor din regiunea Sud vest Oltenia. 

La sfîrșitul anului 2008, erau înregistrate, la nivel regional, un număr de 40.835 unităţi locale active, 
număr care a început să scadă în anii următori, ajungând la 34.381 unităţi în anul 2011, fapt determinat în cea mai 
mare parte de apariţia crizei economice care a afectat și ţara noastră. Începând cu anul 2012 sirtuaţia începe să se 
redreseze, însă până în 2014 nu a reușit să recupereze terenul pierdut, astfel că în 2014 numărul a ajuns la 37.708 
unităţi (fig. nr. 17). 
 

Fig. nr 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 
 

Analiza pe sectoare ale economiei naţionale relevă faptul că numărul cel mai mare de firme s-a menţinut 
în sectorul comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (G) (chiar dacă a scăzut 
constant până în anul 2013), urmat de industria prelucrătoare (C), distribuţia apei, salubritate, gestionarea 
deșeurilor, construcţii (F) și de transport și depozitare (H) (fig nr. 18). 

În anul 2014 se observă o creștere a numărului de unităţi locale active la nivelul majorităţii sectoarelor 
economice din regiune. Situaţia pe judeţe prezintă aceleași tendinţe ca și cele de la nivel regional. 
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Fig. nr 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conform datelor, personalul cel mai numeros este în industria prelucrătoare (C), urmat de cei din comerţ 

cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (G), din construcţii (F) și din tranzacţii 
imobiliare, închirieri și activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (K). Se remarcă o creștere a 
numărului personalului din transport și depozitare (H), depășind în perioada 2013-2014 personalul din construcţii 
(fig. nr. 19, fig nr. 20). 

Fig. nr 19 
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Fig. nr 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judeţul Dolj urmează, în mare, trendul regional. 
Evoluţia mediului economic este marcată de criza financiară pe plan mondial continuată de  fenomenului 

inflaţionist, cu toate obstacolele inerente generate de dinamica cursului valutar de pe pieţele internaţionale, precum 
şi de continua creştere a preţului petrolului şi a majorităţii produselor importate. 

Accelerarea de la un an la altul a ritmului de inflaţie s-a reflectat în:  

 variaţia lunară a indicelui preţurilor de consum;  

 evoluţia cursului de schimb.  

     comparaţia pe judeţe a structurii VAB în 2006 evidenţiază următoarele aspecte relevante: 

 din punct de vedere economic, judeţul Dolj ocupă a treia poziţie din regiune privind ponderea VAB în 
agricultură şi silvicultură (10%), pondere peste media naţională şi apropiată de cea regională în industrie 
(31,6%), pondere semnificativă a industriei prelucrătoare (25,5%, a treia la nivel regional). În cadrul 
serviciilor (50,5% din VAB) comerţul este apropiat ca pondere în VAB de media naţională şi peste cea 
regională. Construcţiile: 8% (sub media regională). 

 Comparaţia cu structura VAB în Uniunea Europeană evidenţiază decalaje mari în ceea ce priveşte 
dezvoltarea serviciilor a căror contribuţie procentuală la VAB se situează mult sub media UE-27.  Este de 
aşteptat ca integrarea în UE să conducă în timp la diversificarea şi dezvoltarea serviciilor. Ponderea mare 
a industriei (printre cele mai mari din UE) corelată cu evoluţiile descrescătoare din ultimii ani surprind  pe 
de o parte potenţialul României, al regiunii și al judeţului în acest sector, sugerând însă că evoluţiile 
viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin 
creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu valoare adăugată mare. 
Cifrele privind agricultura vorbesc despre importanţa acestui sector în economia naţională, regional și 
locală, chiar dacă pe termen lung este de aşteptat ca, prin dezvoltarea celorlalte sectoare, agricultura să-
şi micşoreze ponderea relativă în VAB. 

 În privinţa prognozelor pentru următorii ani, datele puse la dispoziţie de Comisia Naţională de Prognoză 
sunt actualizate numai la nivel naţional (28 aprilie 2009 CNP). Singurele date disponibile şi acceptate 
oficial sunt prognozele Fondului Monetar Internaţional, pe baza cărora s-a fundamentat şi rectificarea 
bugetară din aprilie 2009. A fost  preconizată o “creştere economică “ negativă de 4,1%, iar anul următor, 
o stagnare economică, deci creştere zero. Cele mai afectate sectoare industriale de către criza globală pe 
care o traversăm, sunt industria auto şi de piese de schimb, industria siderurgică, fabricarea 
echipamentelor electrice, fabricarea mobilei, precum şi alte ramuri industriale. Astfel, industria 
energetică prezentă în regiunea noastră, resimte din plin efectele crizei. A existat o scădere a PIB-lui 
generat de către sectorului serviciilor cu 2,2% pentru anul 2009, iar pentru agricultură scăderea PIB a fost 
de 2,6%. Singurul sector economic care a fost prognozat să înregistreze creştere în anul 2009, a fost cel al 
construcţiilor, ca urmare a investiţiilor publice în lucrările de infrastructură.  
Acest domeniu se caracterizează prin: 

 Existenta in cadrul economiei judeţului a unei tradiţii a industriei grele si uşoare  
 Resurse naturale si materii prime variate 
 Existenţa, în special în municipii şi oraşe, a unei baze tehnico-materiale pe vechile platforme industriale ce ar 

putea fi exploatată.  
 Disponibilitatea autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea parteneriatului public - privat şi transpunerea 

programelor de dezvoltare socio-economică la nivel local şi regional, în perspectiva integrării europene 
 Judeţ marcat de industrializarea forţată din anii ’60; 
  Declin puternic al angajărilor în industrie; 
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OPORTUNITĂŢI: 
- Potenţial de dezvoltare a unor grupuri de IMM-uri (clustere) în judeţ; 
- Posibilităţi de realizare a parcurilor industriale şi parcurilor tehnologice; 
 

Infrastructura de transport, tehnică , edilitară, de comunicaţii şi de mediu 
Acest domeniu se caracterizează prin: 
 Traversarea judeţului de către două coridoare pan-europene  
 Aeroportul Internaţional Craiova, reţelele rutiere şi de cale ferată permit deschiderea  spre   alte regiuni ale 

ţării cat si spre pieţele europene.  
 Inexistenţa unei autostrăzi în regiune; 
 Finalizarea podului  Calafat – Vidin, legătură cu Bulgaria; 
 Porturi slab dezvoltate;  
 Lipsa infrastructurii de bază în mediul rural ce împiedică dezvoltarea industrială în afara oraşelor 
 Deficienţe mari în alimentarea cu apă potabilă şi o reţea de canalizare slab dezvoltată în special în mediul 

rural; 
 
Oportunităţi 

 - Integrarea Europeană care va determina atât o creştere a comerţului trans-frontalier, intrarea pe pieţe europene cât 
şi atragerea de fonduri pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului ; 
- Finalizarea - podului Calafat – Vidin;  
- Potenţial de a exploata Dunărea ca un coridor de transport cu cost redus;  
 
 Agricultura 

Doljul îşi păstrează în continuare caracterul predominant agrar, cu toate că activitatea generală în acest 
domeniu nu s-a adaptat total la economia de piaţă, la noile condiţii create de trecerea terenurilor agricole în 
proprietatea privată. 

Practic, Doljul se află pe primul loc pe ţară în ceea ce priveşte populaţia ocupată în agricultură, locul doi 
privind suprafaţa agricolă (585.699 ha).  
Puncte tari 

 

 Potenţial agricol ridicat, situându-se pe locul 2 pe ţară ca suprafaţă agricolă 

 Costuri destul de scăzute pentru terenurile agricole  

 Asocierea între fermieri pentru creşterea profitabilităţii în agricultură;  

 Posibilitatea practicării agriculturii ecologice;  
 

Puncte slabe 
 Probleme serioase cu sărăcia rurala, servicii sociale precare; 
 Probleme de mediu afectând apa, aerul si solul; 
 Sudul judeţului afectat de secetă şi ameninţat de fenomenul de deşertificare;  
 Rentabilitate scăzută a agriculturii datorită fărâmiţării terenurilor, unităţilor productive mici, mecanizării 

reduse, forţei de muncă îmbătrânite;infrastructurii slab dezvoltate, insuficientei irigări a terenurilor agricole ; 
 
Silvicultura 

Zootehnia şi silvicultura (fondul forestier al Doljului fiind de 85,7 mii ha – 11,1% din teritoriul judeţului) 
constituie de asemenea puncte de interes pentru cei care doresc să investească în aceste domenii de perspectivă 
 
Turismul 
Oportunităţi: 
- Perspective bune pentru dezvoltarea agroturismului şi turismului de croazieră pe Dunăre. 
 - Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor în principalele oraşe; 
- Extinderea Internet-ului care ar putea suplini lipsa altor posibilităţi de comunicare; 
Ameninţări: 

 Slabă educaţie antreprenorială ; 

 Lipsa de facilităţi oferite investitorilor străini poate reduce volumul investiţiilor ; 
Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de dezvoltare.Analizând  

ritmurile susţinute de creştere a PIB din ultimii ani se constată o tendinţă de micşorare progresivă în timp a decalajului 
faţă de media europeană.  

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea noilor produse şi 
servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora). 
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Comparativ cu structura VAB la nivel regional în 2006, judeţul Dolj se remarcă prin ponderea mare a 
industriei. În cadrul serviciilor, faţă de ponderea la nivel regional este mai bine reprezentată activitatea de hoteluri şi 
restaurante, iar comerţul

1
 are o pondere apropiată de media regională.Evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura 

în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor 
ramuri industriale cu valoare adăugată mare. Cifrele privind agricultura vorbesc despre importanţa acestui sector în 
economia naţională şi regională, chiar dacă pe termen lung este de aşteptat ca, prin dezvoltarea celorlalte sectoare, 
agricultura să-şi micşoreze ponderea relativă în VAB.Evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face 
faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri 
industriale cu valoare adăugată mare. Cifrele privind agricultura vorbesc despre importanţa acestui sector în economia 
naţională şi regională, chiar dacă pe termen lung este de aşteptat ca, prin dezvoltarea celorlalte sectoare, agricultura 
să-şi micşoreze ponderea relativă în VAB. 
 
 

2.1.3. PIAŢA MUNCII 
Piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia și din judeţul Dolj reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. 

Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei romaneşti, au dat şi în judeţele regiunii o nouă 
dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei. 
 Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două serii de date statistice: 
Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO). BFM permite comparabilitatea 
teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi judeţean, iar AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional 
între regiunile de dezvoltare şi  comparabilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 

O abordare cuprinzătoare a analizelor de piaţă a muncii pentru scopurile planificării strategice în 
învăţământul profesional şi tehnic include: 

 Analiza principalilor indicatori oferiţi de sursele statistice oficiale pentru piaţa muncii, alături de principalii 
indicatori care definesc contextul demografic şi economic  

 Analiza indicatorilor relevanţi din surse administrative privind evoluţia comparativă, pe ocupaţii, a locurilor de 
muncă vacante şi a numărului de şomeri  

 Analiza datelor oferite de anchetele în întreprinderi 

 Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali  
 

Analiza principalilor indicatori statistici are în vedere următoarele niveluri de analiză: 
-România în context european (indicatori la nivel naţional analizaţi comparativ cu situaţia la nivel european), 
-nivelul interregional: analizează poziţia regiunii comparativ cu celelalte regiuni, cu nivelul naţional şi, în funcţie de 
datele disponibile, cu nivelul european 
-nivelul intra-regional: compară datele disponibile la nivel judeţean cu situaţia la nivel regional. 
 
Populaţia activă, populaţia ocupată: 

Tendinţa de scădere a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, cu disparităţi majore pe sexe şi medii 
rezidenţiale: 

 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât în cazul 
bărbaţilor. 

 Populaţia activă şi populaţia ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut semificativ în rural. 
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii în judeţul Dolj, 

determinând modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de muncă. În acelaşi timp, 
un rol important l-a avut evoluţia populaţiei, care a scăzut an de an, tendinţa manifestându-se cu o intensitate mai 
mare pentru populaţia masculină, datorită atât sporului natural negativ cât şi migraţiei externe. 

În ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţi, rezultat direct al 
proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a ratei şomajului (faţă de luna aprilie 2004 
când rata şomajului era de 7,0 %, în luna aprilie 2005 rata şomajului înregistrată a fost de 5,0 % în raport cu populaţia 
activă civilă totală).   
       Piaţa muncii din judetul Dolj reflectă în mare tendinţele de la nivel regional. Dezechilibrele provocate de 
procesul de restructurare a economiei romaneşti, au dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării 
forţei de muncă la cerinţele pieţei. 
       Şcolile din învăţământul profesional şi agenţii economici au un interes reciproc. 

Piaţa muncii are nevoie de elevi calificaţi şi şcolile trebuie să asigure acest lucru. Deşi direcţia schimbării este 
greu de precizat, este foarte important ca şcolile şi agenţii economici să creeze o infrastructură de comunicare şi 
cooperare. 
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Agenţii economici sunt implicaţi în elaborarea de curriculum şi de feed-back asupra acestora. Crearea unui 
mediu de învăţare activ în afara şcoli, se realizează prin stagiile de practică, proiecte, vizite etc. 

În judeţul Dolj resurselede muncă și populaţia activă civilă au scăzut constant pe parcursul perioadei de 
analiză, pe fondul scăderii totale a populaţiei, însă își păstrează cea mai mare pondere în cadrul regiunii, o treime din 
total. 

Analiza evoluţia ratei șomajului înregistrat relevă o scădere a procentelor până în anul 2007, urmată de 
creștere în perioada 2008-2009 și o ușoară scădere în 2010. 

 
 

 
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica economică ce generează sau 

distruge locuri de muncă) la nivel naţionalpentru perioada 2011 – 2020 indică  scăderea acesteia în ipotezele 
scenariului pesimist și a celui moderat și creșterea acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru invăţământul profesional 
și tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-
Est, Sud-Vest și trenduri de scădere în perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creștere între 2015 și 2020 în 
regiunile Sud, Centru, Vest, București-Ilfov. 
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin dezagregarea proiecţiilor la nivel 
regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la 
asumpţia că este puţin probabil să se producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 
2009 

Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS (AMIGO)), s-a coborât 
la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) 
la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea 
populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea 
populaţiei de 55 ani şi peste în  populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul.  

Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii potenţiale cu 
cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel naţional - în fiecare an de prognoză, cererea 
înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferenţa 
dintre cererea înlocuită și modificarea cererii potenţiale faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de 
muncă disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca și a cererii potenţiale, înlocuite și agregate în ipotezele scenariului 
de bază (moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a 
șomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică și nici nu au loc reduceri ale ratei 
șomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite 
domenii relevante pentru învăţământul profesional și tehnic. 

 
(mii persoane) 

  
scenariu PESIMIST 

scenariu MODERAT  
(de bază) 

scenariu OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 
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2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

 2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

 2018 8794 8982 9452 

 2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

 
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Sud Vest Oltenia în ocupaţii relevante pentru ÎPT (nr. persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 
cererii 
potenţiale  806129 793974 782594 769510 762031 754819 747140 739416 731649 723840 

Prognoze ale 
cererii 
inlocuite  12939 12744 12561 12351 12231 12116 11992 11868 11744 11618 

Prognoze ale 
cererii 
agregate  819068 806719 795155 781861 774263 766934 759133 751285 743392 735458 

 
Prognoze ale cererii pentru judeţul Dolj în ocupaţii relevante pentru ÎPT(nr. persoane) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale  335463 330406 325670 320225 317113 314111 310916 307702 304469 301220 

Prognoze 
ale cererii 
inlocuite  5403 5322 5245 5158 5107 5059 5008 4956 4904 4852 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  340866 335727 330915 325382 322220 319170 315924 312657 309373 306071 

 
 
În  unele domenii (legumicultură, construcţii) în perioada octombrie-aprilie  şomajul este previzibil. De 

asemenea, şomajul este accentuat pentru muncitorii necalificaţi. 
Deşi domeniile mecanic şi electric prezintă persoane disponibilizate, în urma analizei ofertei de locuri de 

muncă vacante, rezultă că domeniile mecanic şi electric nu mai necesită modificări ale ponderilor din PLAI.Pregătirea 
cadrelor pentru domeniul ,,sănătate şi asistenţă socială,, se realizează prin învăţământul postliceal, preponderent prin 
forma cu taxa. Asistăm la o creştere a cererii la învăţământul ,,cu taxa,, elevii urmăresc integrarea pe piaţa muncii 
europene, iar şomajul înregistrat este nesemnificativ comparativ cu numărul absolvenţilor. 

 
Forţa de muncă la nivelul judeţului Dolj 
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii în judeţul Dolj, 

determinând modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de muncă. În acelaşi timp, 
un rol important l-a avut evoluţia populaţiei, care a scăzut an de an, tendinţa manifestându-se cu o intensitate mai 
mare pentru populaţia masculină, datorită atât sporului natural negativ cât şi migraţiei externe. 

În ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţi, rezultat direct al 
proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a ratei şomajului (faţă de luna aprilie 2004 
când rata şomajului era de 7,0 %, în luna aprilie 2005 rata şomajului înregistrată a fost de 5,0 % în raport cu populaţia 
activă civilă totală).     

Această evoluţie favorabilă pe piaţa muncii este determinată de acţiunile întreprinse, al căror principal 
obiectiv este creşterea gradului de ocupare a populaţiei active prin stimularea creării de noi locuri de muncă, în 
condiţiile continuării proceselor de privatizare şi restructurare, astfel încât, rata şomajului să scadă continuu.  

Astfel, măsurile întreprinse în domeniul politicii de ocupare a forţei de muncă trebuie să urmărească, în 
principal: 
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 creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a şomerilor; 

 adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă; 

 creşterea ocupării forţei de muncă;  

 dezvoltarea spiritului  întreprinzător al angajatorilor şi al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 creşterea mobilităţii, flexibilităţii  şi a adaptabilităţii  forţei de muncă; 

 garantarea şanselor egale; 

 aplicarea de măsuri de asigurare pentru şomaj. 
       Piaţa muncii din judetul Dolj reflectă în mare tendinţele de la nivel regional. Dezechilibrele provocate de 
procesul de restructurare a economiei romaneşti, au dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptări i 
forţei de muncă la cerinţele pieţei. 

Prognoze ale cererii pentru judeţul Dolj în ocupaţii relevante pentru ÎPT(nr. persoane) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale  335463 330406 325670 320225 317113 314111 310916 307702 304469 301220 

Prognoze 
ale cererii 
inlocuite  5403 5322 5245 5158 5107 5059 5008 4956 4904 4852 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  340866 335727 330915 325382 322220 319170 315924 312657 309373 306071 

 
       Şcolile din învăţământul profesional şi agenţii economici au un interes reciproc. 

Piaţa muncii are nevoie de elevi calificaţi şi şcolile trebuie să asigure acest lucru. Deşi direcţia schimbării este 
greu de precizat, este foarte important ca şcolile şi agenţii economici să creeze o infrastructură de comunicare şi 
cooperare. 

Agenţii economici sunt implicaţi în elaborarea de curriculum şi de feed-back asupra acestora. Crearea unui 
mediu de învăţare activ în afara şcoli, se realizează prin stagiile de practică, proiecte, vizite etc. 

Rezultatele parteneriatului cu agenţii economici vor aduce beneficii agenţilor economici, şcolilor, elevilor şi 
comunităţilor locale şi pe scară largă întregii comunităţi. 

Pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii din viitor, punctul de plecare îl constituie o analiză a structurii 
pieţei muncii din prezent. 

Planificarea în educaţie şi în ÎPT nu înseamnă doar planificarea viitoarei producţii de forţă de muncă. Orice 
educaţie presupune dezvoltarea unor competenţe care să le confere viitorilor angajaţi un anumit grad de flexibilitate 
astfel încât aceştia să se poată adapta noilor tehnologii şi roluri de la viitorul loc de muncă. 

 
  

Firmele mici, întreprinderile mici şi mijlocii, care asigură în Romania aproximativ 67% din P.I.B. recurg la 
micşorarea salariilor.Pentru multe firme mici, disponibilizarea personalului ar reprezenta falimentul. 
 

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii.Implicaţii pentru ÎPT 

 Având în vedere dinamica pieţei muncii se impune: adaptarea sistemului educaţional care să ţină cont de 
tendinţele existente pe piaţa muncii; oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru domeniile prioritare de 
dezvoltare; recalificarea excedentului de cadre didactice pentru vechile calificări; abordarea unor nevoi educaţionale 
specifice ( spre exemplu nevoia de personal calificat în asistenţa socială şi medicală;  

 din cauza procentului ridicat de populaţie rurală în judeţul Dolj, se impune acordarea unei atenţii sporite pentru a 
asigura accesul populaţiei din mediul rural la Învăţământul Profesional şi Tehnic în condiţii optime, precum şi o 
multitudine de opţiuni în vederea angajarii lor ulterioare în agricultură, prelucrarea produselor agricole, silvic şi 
prelucrarea lemnului, comerţ, agroturism etc.  

 asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine este necesară având în vedere ponderea populaţiei 
feminine din totalul şomerilor, rata de ocupare fiind semnificativ mai mică decât cea a populaţiei masculine.  

 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind oferirea unei 
noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii. 

 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care 
pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar 

 participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de formare în 
creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de 
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restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de 
muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 

 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările 
tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

 adecvarea calificării cu locul de muncă 

 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

 recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi informală 

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, 
consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă de 
muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: regional 
(PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

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

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în construcţii, 
calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile 
tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. 
În urma aspectelor prezentate în acest capitol vom prezenta în continuare ponderile locurilor de muncă vacante 
înregistrate la Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă  pentru a avea o imagine de ansamblu asupra cererii pieţei 
muncii, cu rezerva că această se recomandă a fi revizuită în urma evoluţiilor lunare până în luna noiembrie când se 
doreşte o reactualizare a ţintelor propuse. 

 
2.1.4.ÎNVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC  
 

Analiza numărului de elevi cuprinși pe niveluri educaţionale oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiei 
populaţiei școlare în ultimii nouă ani școlari, în regiuni și judeţe.  

În învăţământul primar, numărul de elevi a scăzut continuu în perioada anilor 2007/2008-2017/2018, în 
regiunea Sud Vest Oltenia, situaţia  fiind similară în toate regiunile ţării . 

Începând cu anul 2012/2013, numărul de elevi din primar a crescut brusc, cu peste 12%, iar în anii următori, 
până în 2017/2018, acest număr scade, însă în proporţie mult mai mică faţă de perioada anterioară. Această evoluţie 
este evidenţiată în majoritatea regiunilor, face excepţie regiunea București-Ilfov, în care numărul de elevi a crescut 
constant în perioada 2012/2013-2017/2018.    
Începând cu 2015/2016, se înregistrează scăderi, analiza ponderilor pe sexe arată că nu sunt variaţii semnificative, pe 
întreaga perioadă procentele situându-se în jurul a 51-52% masculin și 48-49% feminin.    

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, se remarcă o creștere continuă a numărului de elevi în învăţământul 
primar din urban, în detrimentul mediului rural, situaţie de altfel întâlnită și la nivel naţional în toate judeţele, însă la  
nivel mult mai mic. 

În învăţământul gimnazial, numărul de elevi a scăzut continuu pe întreaga perioadă 2007/2008-2017/2018, 
situaţia fiind aceeași la nivelul regiunilor (cu excepţia regiunii București-Ilfov, a cărei evoluţie a fost fluctuantă) , dar și 
la nivelul judeţelor componente din Sud Vest Oltenia.  
Scădera cea mai semnificativă este înregistrată în judeţul  Dolj (diferenţă de 33022 de elevi între 2007/2008 și 
2017/2018).   
 Distribuţia pe sexe a elevilor din ciclul gimnazial este 51-52% masculin și 48-49% feminin.  Pe medii de rezidenţă, la 
nivel de ţară și al regiunii Sud Vest Oltenia distribuţia înclină ușor în favoarea numărului de elevi din școlile din rural. 
Situaţia este relativ echilibrată la nivelul judeţului Dolj.  

În învăţământul liceal, la nivelul judeţean, numărul de elevi a avut o evoluţie crescătoare în perioada anilor 
școlari 2007/2008-2011/2012, scăzând apoi continuu până în 2015/2016 (fig. nr. 70).Acelașii trend descendent este 
menţinut și în cazul anului școlar 2017- 2018.  
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Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 
 
Situaţia este similară și la nivelul judeţelor din Sud Vest Oltenia, în anul școlar 2017/2018, numărul de elevi 

scăzând chiar sub nivelul din 2007/2008.  
Numărul elevilor din învăţământul profesional a cunoscut o scădere abruptă în perioada 2007/2008-

2011/2012, motivul principal fiind nealocarea de clase la acest nivel de educaţie în perioada 2009/2010-2011/2012. 
Începând cu anul 2012/2013 numărul începe să crească ușor, datorită reintroducerii învăţământului profesional, la 
început după clasa a IX-a (cu o durată de doi ani), iar din 2014-2015 după clasa VIII-a (cu durată de trei ani) (fig. nr. 
71). Fig. nr. 71  

 
Și în judeţele regiunii Sud Vest Oltenia situaţia prezintă aceleași caracteristici, creșterea numărului de elevi 

din ultimii patru ani nereușind însă să ajungă la nivelul anului 2007/2008 (fig. nr. 2.1.11). Sunt de remarcat creșterile 
din anii școlari 2014/2015 și 2015/2016, continuate și în anii școlari 2016/2017, respectiv 2017/2018, date fiind și 
solicitările exprese ale agenţilor economici pentru calificări de nivel 3, la care ISJ al Judeţului Dolj a răspuns în procent  
foarte mare. Se impun în continuare măsuri de susţinere pentru învăţământul profesional, date fiind și nevoile pieţei 
muncii, care este orientată în special spre calificări specifice acestui nivel educaţional.  
 Evoluţia ponderii pe sexe a elevilor din învăţământul profesional din judeţele regiunii, a fost fluctuantă, însă cu un 
procent majoritar de populaţie școlară de sex masculin.   
 Pe medii de rezidenţă, majoritatea elevilor de la profesional din judeţe sunt cuprinși în unităţi de învăţământ din 
mediul urban, ca și în cazul învăţământului liceal.  

Cifrele privind ponderile elevilor cuprinși în învăţământul liceal tehnologic și în învăţământul profesional 
sunt analizate în perioada anilor școlari 2004/2005-2017/2018. La nivel naţional, ponderea IPT în total învăţământ 
secundar superior  a avut un trend ușor crescător în perioada 2004/2005-2007-2008 (de la 59,9% la 60,3%), 
pentru ca în perioada următoare, până în 2017/2018 să scadă în mod continuu, până la 49,8%.   

Tendinţele s-au menţinut și la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (fig. nr. 77), însă procentele de cuprindere 
în IPT (învăţământ liceal și profesional) au fost peste mediile naţionale în toată perioada analizată.    
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Fig. nr. 77 

  

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 
 
Evoluţia ponderii IPT în judeţele regiunii este, în mare, similară cu nivelul regional și naţional. Face 

excepţie Doljul care, în anul 2017/2018, a înregistrat o creștere a IPT cu 1,1% faţă de anul precedent (fig. nr. 78).  
Fig. nr. 78 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Același trend ascendent este menţinut și în cazul anilor școlari 2016/2017 și 2017/2018, datorită solicitărilor 
din ce în ce mai numeroase și diversificate ale operatorilor economici din judeţul Dolj, dar și din regiune.  

Cei mai mulţi elevi din IPT se regăsesc în unităţile de învăţământ public, sectorul privat fiind destul de slab 
reprezentat din acest punct de vedere.  
 În anul școlar 2017/2018, analiza cuprinderii în IPT la nivelul regiunilor evidenţiază faptul că  cel mai ridicat procent 
se înregistrează în regiunea Vest (53,1%) și cel mai scăzut în București-Ilfov (34,3%). Regiunea Sud Vest Oltenia se 
situează pe locul  doi la nivel naţional, cu 51,6% cuprindere a elevilor în IPT, procent situat peste media pe ţară de 
49,5% (fig. nr. 79).  
  Încă este la nivel de scăzut cuprinderea în învăţământul profesional, procentul maxim din regiunea Centru 
(17,1%), fiind destul de mic în comparaţie cu procentul de liceu tehnologic. Valoarea de 9,8% cuprindere în 
învăţământul profesional din Sud Vest Oltenia este cea mai ridicată de la reintroducerea acestui tip de educaţie în 
anul 20122013, dar  nu răspunde nevoii tot mai acute de calificări de nivel trei de pe piaţa muncii. Alocarea unui 
număr crescut de locuri în învăţământul profesional va compensa această nevoie.   
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Fig. nr. 79 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online  

Analiza numărului de elevi, pe domenii, în învăţământul liceal din regiunea SV Oltenia în anul școlar 
2017-2018, arată că procentul cel mai mare de cuprindere este la domeniul mecanică, urmat de domeniile 
economic, turism și alimentaţie și electric. Cele mai mici ponderi se înregistrează la domeniile silvicultură, chimie 
industrială și fabricarea produselor din lemn, care și ca sectoare economice  au o slabă reprezentare în regiune 
(fig. nr. 83).   

Fig. nr. 83 

  

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online  

Pe calificări, în cadrul judeţului Dolj, situaţia este diferită, calificările cu cel mai mare grad de cuprindere 
fiind:  
 - tehnician în activităţi economice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician electrician electronist 
auto și tehnician în turism.  
 La învăţământul profesional, în anul școlar 2017-2018, numărul de elevi  în unităţile IPT din regiune este 
destul de modest, însă în creștere de la reintroducerea acestei forme de educaţie: în clasa a XI-a 2289 elevi, în 
clasa a X-a 2369 elevi, iar la clasa a IX-a 2841 elevi.  

 Pe domenii de formare, cuprinderea cea mai mare este la domeniul mecanică(47% din total); la mare distanţă 
urmează domeniile turism și alimentaţie (13%), electric (8%) și agricultură (8%) (fig. nr. 84). În domeniile 
materiale de construcţii și fabricarea produselor din lemn numărul de elevi este 0.  
Fig. nr. 84  
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Sursa datelor: inspectoratele şcolare  

În cazul judeţului Dolj, procentele cele mai mari de elevi cuprinși, sunt repartizate astfel pe calificări 
profesionale: mecanic auto și agricultor culturi de câmp.  
    

În scopul fundamentării ciferi de școlarizare la învăţământul profesional, la nivel judeţelor se realizează o 
investigare a nevoilor de calificare ale agenţilor economici și o analiză a solicitărilor exprimate de aceștia în scopul 
proiectării ofertei în strânsă corelare cu nevoile.  
 În regiunea Sud Vest Oltenia, pentru anul școlar 2017-2018, au  fost transmise solicitări de școlarizare pentru 4019 
locuri în învăţământul profesional.  

Numărul cel mai mare de locuri solicitate au fost pentru calificări din domeniul mecanică (1658), urmat de 
turism și alimentaţie (662), comerţ (404), electric (391), agricultură (252).  Cele mai puţine locuri solicitate au fost 
pentru domeniul electronică  automatizări (28) și pentru estetica şi igiena corpului omenesc (28).  

Pentru cele 4019 locuri solicitate, au fost propuse și aprobate pentru școlarizare un număr de 3346 locuri în 
unităţile de învăţământ profesional și tehnic din regiune, solicitările fiind rezolvate în proporţie de 83,3% (fig. nr. 87).   

Pe domenii de formare, au fost soluţionate în proporţie de 100% solicitările din domeniile: agricultură, 
electronică  automatizări, estetica şi igiena corpului omenesc, industrie alimentară.  
  

Fig. nr. 87 

  

  
Sursa datelor : Ins pectoratele Şcolare  

 Gradul de onorare a solicitărilor agenţilor economici care s-a înregistrat în judeţul Dolj a fost de 73,8%, datorită 
numărului mare de solicitări. În anii școlari 2016/2017 și 2017/2018, acest grad de onorare a crescut la valoarea de 
80%.  
 Alocarea numărului de locuri pentru școlarizare s-a realizat în funcţie de nevoia de constituire a formaţiunilor de 
studiu, de asigurare a unei distribuţii echilibrate pe calificări şi funcţie de realităţile pieţei muncii la nivel local.   

În scopul fundamentării ciferi de școlarizare la învăţământul profesional, la nivel judeţelor se realizează o 
investigare a nevoilor de calificare ale agenţilor economici și o analiză a solicitărilor exprimate de aceștia în scopul 
proiectării ofertei în strânsă corelare cu nevoile.  
 În regiunea Sud Vest Oltenia, pentru anul școlar 2017-2018, au  fost transmise solicitări de școlarizare pentru 4019 
locuri în învăţământul profesional.  

Numărul cel mai mare de locuri solicitate au fost pentru calificări din domeniul mecanică (1658), urmat de 
turism și alimentaţie (662), comerţ (404), electric (391), agricultură (252).  Cele mai puţine locuri solicitate au fost 
pentru domeniul electronică  automatizări (28) și pentru estetica şi igiena corpului omenesc (28).  

Pentru cele 4019 locuri solicitate, au fost propuse și aprobate pentru școlarizare un număr de 3346 locuri în 
unităţile de învăţământ profesional și tehnic din regiune, solicitările fiind rezolvate în proporţie de 83,3% (fig. nr. 87).   

Pe domenii de formare, au fost soluţionate în proporţie de 100% solicitările din domeniile: agricultură, 
electronică  automatizări, estetica şi igiena corpului omenesc, industrie alimentară.  

Fig. nr. 87 
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Sursa datelor : Ins pectoratele Şcolare  

 Gradul de onorare a solicitărilor agenţilor economici care s-a înregistrat în judeţul Dolj a fost de 73,8%, datorită 
numărului mare de solicitări. În anii școlari 2016/2017 și 2017/2018, acest grad de onorare a crescut la valoarea de 
80%.  

 Alocarea numărului de locuri pentru școlarizare s-a realizat în funcţie de nevoia de constituire a 
formaţiunilor de studiu, de asigurare a unei distribuţii echilibrate pe calificări şi funcţie de realităţile pieţei muncii la  
nivel local. 

 
2.1.5.PARTENERIATUL CU OPERATORII ECONOMICI 
Oferta educaţională pentru învăţământul profesional este în strânsă legătură cu cererea de pe piaţa muncii 

pentru calificările de nivel 3. Organizarea și funcţionarea acestei forme de învăţământ este condiţionată de existenţa 
contractelor-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:  

a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a 

stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;   

b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul 

profesional;   

c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului 

de certificare a calificării profesionale a elevilor.   

Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii 
economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 3 ani, care stau la baza contractelor de pregătire 
practică a elevilor.  

În regiunea Sud Vest Oltenia, pentru anul școlar 2017-2018, unităţile IPT au încheiat parteneriate pentru 
pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional, cu un număr de 332 operatori economici, pentru calificări 
din 13 domenii de pregătire, în funcţie de nevoile de existente la nivelul local. Din acest punct de vedere regiunea se 
află pe penultimul loc în ţară.  

Numărul cel mai mare de agenţi economici parteneri au fost cei care au solicitat calificări din domeniul 
mecanică (175), urmaţi, la distanţă destul de mare de operatorii din turism și alimentaţie (57) (fig. nr. 88).  

  

  

  

Fig. nr. 88 

  
Sursa datelor : Inspectoratele Şcolare  

 
 

2.2.ANALIZA NEVOILOR – AUTOEVALUARE INTERNĂ 
 
Predarea şi învăţarea 

Scoala  pune la dispoziţia elevilor programe de formare diverse, construite pe baza curriculum-ului naţional, 
dar cu o importantă componentă în dezvoltare locală. Provenienţa elevilor se bazează pe un aflux substanţial din 
mediul rural, fiind elevi navetiști. Elevii beneficiază de asistenţă medicală cu medic şcolar şi de asistenţă 
psihopedagogică sub îndrumarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenţă Educationala Dolja. Oferta educaţională a 
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şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin intermediul materialelor publicitare de promovare a imaginii 
şcolii (pliante, postere) şi cu prilejul târgurilor ofertelor educaţionale organizate anual de ISJ Dolj. Elevii şi părinţii sunt 
informaţi în legătură cu curriculum-ul şcolar şi cu misiunea şcolii. La începutul anului şcolar profesorii diriginţi 
prelucrează cu elevii şi părinţii Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi 
Regulamentul de ordine interioară.    

Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de invăţare. Elevii sunt 
implicaţi activ în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile speciale ale acestora, se proiectează strategii 
de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care au dificultăţi de învăţare.  

Comunicarea cu familiile elevilor este eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în 
scris informaţii referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor).  
Puncte Tari 

 Oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;  

 Aplicarea unui curriculum echilibrat prin armonizarea curricumului naţional cu cel local ;  

 Profesorii stabilesc strategiile de predare-învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, de specificul 
fiecărui colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, interes) de rezultatele la testele iniţiale şi sumative, de progresul 
elevilor;  

 A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategiile didactice în scopul învăţării centrate pe elev;  

 S-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, evitarea unor atitudini discriminatorii;  

 Prin activităţile de învăţare s-a urmărit facilitarea comunicării profesor-elev, elev-elev şi dezvoltarea capacităţii de 
lucru în echipă şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi practice; 

  Mijloacele de învăţământ existente în şcoală sunt valorificate eficient;  

 Asigurarea unei evaluări ritmice, adecvate şi exacte;  
Puncte Slabe 

  Procedurile interne de evaluare a rezultatelor şcolare şi de măsurare a progresului şcolar nu au fost respectate de 
către toate cadrele didactice;  

 Elevii cu nevoi speciale nu sunt trataţi diferenţiat; 

 Învăţarea nu se realizează pe formarea competenţelor cheie necesare integrării absolvenţilor pe piaţa muncii;  

 Lipsa de aplicabilitate a unor informaţii conduce la învăţarea ineficientă;  

 Insuficienţa manualelor pentru învăţământul modularizat;  

 Performanţele şcolare slabe ale elevilor la examenul de bacalaureat; 
 
Materiale şi resurse didactice 

 Sprijin acordat elevilor în realizarea portofoliilor, mapelor didactice, lucrărilor de proiect, în vederea obţinerii 
certificatului de competenţe profesionale; 

 Asigurarea unor săli de clasă corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ, din punct de vedere 
al luminozităţii, încălzirii, dimensiunilor şi dotării cu mobilier specific; 

 Asigurarea unui climat de siguranţă fizică; 

 Crearea şi menţinerea unei atmosfere de colaborare între toate cadrele didactice în vederea promovării celor 
mai valoroase idei şi soluţii, între cadrele didactice şi elevi, între cadrele didactice şi părinţi; 

 Organizarea de acţiuni comune profesori-elevi în scopul creării unui mediu de lucru plăcut şi constructiv. 

 Unitatea şcolară în anul financiar 2018 a executat cheltuieli conform proiectului de buget, conform ANEXEI 3. 
 
Rezultatele elevilor 

 Examenul de bacalaureat, examen  de certificare a calificării profesionale 

 Certificare competenţe: 

 

Nr 
crt 

Nivel de 
învăţământ 

Filiera  
Anul şcolar 2017-2018 

F B R U 

1 
Învăţământ Liceal 
zi 

Tehnologică 
Nivel 4 

47 53 57 46 

 

 Examen de bacalaureat: 

Nr. 
crt 

Anul Promovati 

1  2015 47,31% 
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2 2016 35,8% 

3 2017 25,62% 

4 2018 23,80% 

 

 Olimpiade, concursuri 
REZULTATE OLIMPIADA TEHNOLOGII   

 2017-2018 
FAZA JUDETEANA 

             Mecanic 

Nr. Crt. Profil Calificare 
profesională 

Clasa Numele şi prenumele 
elevului 

Cadre didactice care 
pregătesc  elevii 

Locul obtinut 

1.  Tehnic 
Tehnician 

proiectant CAD 

XI MANDA   ANDREI LIVIU Prof. Nacu Gabriel MENTIUNE 

Cresterea animalelor/Tehnician veterinar 

Nr. 
Crt. 

Profil Calificare 
profesională 

Cls. Numele şi prenumele elevului Cadre didactice 
care pregătesc  

elevii 

Locul obtinut 

1.  

Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician 
veterinar 

XI PETOIA M.G. CRISTIAN-
DORINEL 

 
Prof. Burcea 

Marin 

III 

2.  XI BOAZGA L. IONELIA -DELIA MENTIUNE 

3.  
Tehnician 
veterinar 

XII PREDOI   P.D. ELENA-
MAGDALENA 

 
 

Prof. Popa 
Aneta 

 
 

I 

4.  XII GRANCEA   RAZVAN -DORINEL II 

5.  XII FIRANESCU  N. DARIA-MARIA II 

6.    
XII CACAREAZA  S. ADRIAN –

COSMIN-ADRIAN    
MENTIUNE 

FAZA NATIONALA 

Nr. 
Crt. 

Profil Calificare 
profesională 

Cls. Numele şi prenumele elevului Cadre didactice 
care pregătesc  

elevii 

Locul obtinut 

1 Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician 
veterinar 

XII PREDOI   P.D. ELENA-
MAGDALENA 

Prof. Popa Aneta 
 

MENTIUNE 

 
 
 

INVATAMANT PROFESIONAL 
FAZA JUDETEANA 

Profesionala -Comert 
 

Nr. Crt. Domeniu Calificare 
profesională 

Clasa Numele şi prenumele 
elevului 

Cadre didactice 
care pregătesc  

elevii 

Locul obtinut 

1.  Comert Comerciant 
vanzator 

XI BARBU F.MIHAELA-
DENISA 

Prof.  Rosca 
Silvia 

II 
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Concurs Interjudetean Craiova CAD Gener@tion - 
Calificarea: Tehnician proiectant CAD 

 
REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ 

Clasa a XI-a 

1.       MANDA M. ANDREI LIVIU COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN 
MILCU” CALAFAT 

PREMIUL III 

2.       STOEAN G. CONSTANTIN ANDREI COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN 
MILCU” CALAFAT 

MENŢIUNE 

3.       FLORI C. IONUT ALEXANDRU COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN 
MILCU” CALAFAT 

MENŢIUNE 

REZULTATE PORTOFOLII 
 Clasa a XI-a 

 

1.       MANDA M. ANDREI LIVIU COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN MILCU” CALAFAT PREMIUL III 

2.       STOEAN G. CONSTANTIN ANDREI COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN MILCU” CALAFAT PREMIUL III 

3.       FLORI C. IONUT ALEXANDRU COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN MILCU” CALAFAT PREMIUL III 

 

 

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ 
Clasa a XI-a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Participarea la educaţie 

 A. situaţia la învăţătură 

Elevi 
înscriși la 
început 
de an 

Veniţi Plecati Retrași Exmatriculaţi 
Repetenţi în 

iunie 
Reptenţi 

septembrie 
Promovaţi 

iunie 
Promovati 
septembrie 

484 11 2 4 5 0 5 461 18 

 

 B. situaţia școlara la încheierea examenului de corigenţă 

AN SCOLAR CORIGENŢI SITUAŢIE NEÎNCHEIATĂ TOTAL PROMOVAŢI 

2017-2018 52 52 484 479 

 

 numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă  

Nr 
crt 

Nivel 
învăţământ 

Anul şcolar 2017-2018 

Nr 
total 
elevi 

Fete Băieţi Rural Urban 

1. 
Liceu ciclul 
inferior zi 

268 117 151 204 64 

2. 
Liceu ciclul 
superior zi 

257 117 140 195 62 

 

FLORI C. IONUT ALEXANDRU 

STOEAN G. CONSTANTIN ANDREI 

COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN 
MILCU” CALAFAT 

MENŢIUNE 

MANDA M. ANDREI LIVIU 
COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN 
MILCU” CALAFAT 

MENŢIUNE 
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 numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională  

Nr 
crt 

Nivel de 
învăţământ 

Filiera Profil / Domeniu 
Anul şcolar 
2017-2018 

1 Ciclul gimnazial    

2 Învăţământ Liceal 
zi 

Tehnologică  Tehnic 121 

3 Învăţământ Liceal 
zi 

Tehnologică  Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

134 

4 Învăţământ Liceal 
zi 

Tehnologică  Servicii 270 

 

 rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă  

Nr 
crt 

Nivel de 
învăţământ 

Filiera  
Profil / 

Domeniu 
Anul şcolar 2017-2018 

F B R U 

1 
Învăţământ 
Liceal 
zi 

Tehnologica Tehnic   44 77 73 48 

2 
Învăţământ 
Liceal 
zi 

Tehnologică 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

47 87 96 38 

3 
Învăţământ 
Liceal 
zi 

Tehnologică  Servicii  143 127 230 40 

 
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2018-2019 
 
LICEU 

Filieră Profil Domeniu Specializare/Calificare 
Formă de 

învăţământ 
Clasa 

Număr 
clase 

Nr. 
elevi 

Tehnologică Tehnic 

Mecanică de 
montaj, 
întreţinere și 
reparaţii 

Tehnician mecanic pentru 
intreţinere și reparaţii Zi 

Clasa a 
IX-a 1 18 

Tehnologică 

Resurse 
naturale și 
protecţia 
mediului Agricultură Tehnician veterinar Zi 

Clasa a 
IX-a 1 25 

Tehnologică Servicii Economic 
Tehnician în activităţi 
economice Zi 

Clasa a 
IX-a 1 28 

Tehnologică Servicii Comerţ 
Tehnician în activităţi de 
comerţ Zi 

Clasa a 
X-a 1 31 

Tehnologică Servicii Economic 
Tehnician în activităţi 
economice Zi 

Clasa a 
X-a 1 28 

Tehnologică Tehnic 

Mecanică de 
montaj, 
întreţinere și 
reparaţii Tehnician proiectant CAD Zi 

Clasa a 
X-a 1 30 

Tehnologică Servicii Economic 
Tehnician în activităţi 
economice Zi 

Clasa a 
XI-a 1 28 

Tehnologică Servicii Comerţ 
Tehnician în activităţi de 
comerţ Zi 

Clasa a 
XI-a 1 29 

Tehnologică Tehnic 

Mecanică de 
montaj, 
întreţinere și 
reparaţii 

Tehnician mecanic pentru 
intreţinere și reparaţii Zi 

Clasa a 
XI-a 1 15 
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Tehnologică 

Resurse 
naturale și 
protecţia 
mediului Agricultură Tehnician în agricultură Zi 

Clasa a 
XI-a 1 23 

Tehnologică Servicii Economic 
Tehnician în activităţi 
economice Zi 

Clasa a 
XII-a 1 20 

Tehnologică 

Resurse 
naturale și 
protecţia 
mediului Agricultură Tehnician veterinar Zi 

Clasa a 
XII-a 1 22 

Tehnologică Tehnic 

Mecanică de 
montaj, 
întreţinere și 
reparaţii Tehnician proiectant CAD Zi 

Clasa a 
XII-a 1 22 

Tehnologică 

Resurse 
naturale și 
protecţia 
mediului Agricultură Tehnician în agricultură Zi 

Clasa a 
XII-a 1 16 

Tehnologică Servicii Comerţ 
Tehnician în activităţi de 
comerţ Zi 

Clasa a 
XII-a 1 26 

 
 
PROFESIONALA DE 3 ANI 
 
 

Domeniu Specializare/Calificare 
Formă de 

învăţământ 

Tip 
formaţiune 
de studiu 

Număr 
clase 

Număr 
elevi 

Comerţ Comerciant - vânzător Zi Clasa a IX-a 1 25 

Mecanică Mecanic agricol Zi Clasa a X-a 1 26 

Agricultură Zootehnist Zi Clasa a X-a 1 23 

Lăcătușărie 
mecanică 
structuri 

Lăcătuș mecanic 
prestări servicii Zi Clasa a XI-a 1 15 

 
 
Consilierea şi orientarea oferită elevilor 
     Orientarea profesională a elevilor este în atenţia tuturor cadrelor didactice din şcoala noastră. În acest sens, la 
toate clasele terminale au fost aplicate teste de interese şi aptitudini care îi ghidează pe elevi în alegerea 
profesiei.Totodată, li s-a prezentat elevilor  mapa cu profilurile ocupaţionale, acestea cuprinzând informaţii detaliate 
despre fiecare meserie sau profesie în parte şi informaţii suplimentare cu privire la locurile unde se mai pot 
documenta în privinţa profesiei alese. 

 Comunicarea permanentă la toate nivelurile, monitorizarea elevilor prin: informaţii, informare şi consiliere 
eficientă; 

 Încurajarea elevilor pentru asumarea responsabilităţii învăţării; 

 Participarea elevilor la programele privind construirea carierei; 

 Accesul permanent la informaţii privind examenele finale; 

 Conceperea, organizarea şi prezentarea materialului privind oferta şcolară şi a ofertei pentru disciplinele 
opţionale; 

 Vizite agenti economici 

 Întâlnirii cu reprezentanţi unităţilor de învăţământ superior  

 Parteneriate interjudeţene 
 
 
Calificări şi curriculum 
 La stabilirea calificărilor profesionale şcoala noastră  urmăreşte Strategia de Dezvoltare a Judeţului Dolj în 
scopul corelării calificărilor cu nevoile reale ale pieţei muncii pe termen mediu şi lung. Au fost alese calificări 
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profesionale necesare în domeniile cu dinamică constantă sau pozitivă(mecanic,resurse naturale şi protecţia mediului, 
servicii) 

Activitatea se desfăşoară în concordanţă cu noile cerinţe care au ca scop asigurarea dobândirii de către elevi 
de competenţe şi abilităţi specifice exercitării specializărilor pentru care se pregătesc. Activitatea cadrelor didactice se 
desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice conform programelor şcolare , pornind de la obiectivele cadru ale 
disciplinelor şi obiectivele de referinţă atât pentru orele din trunchiul comun cât şi pentru cele din CDL care au avizul 
Consiliului de Administraţie şi ISJ Dolj. Au fost promovate strategii didactice active care să ducă la o mai mare eficienţă 
a actului educativ plasând elevul în centrul procesului instructiv educativ  şi o abordare multidisciplinară  în măsură să 
asigure realizarea unor conexiuni între diferitele discipline  ale ariei curriculare. 

S-au elaborat convenţii de colaborare şi protocoale între  şcoala noastră şi partenerii sociali (agenţi 
economici) în vederea elaborării în parteneriat a CDL-ului şi derulării instruirii practice a elevilor în condiţii similare cu 
cele de pe piaţa muncii. 

Respectând priorităţile din Planul Regional de Acţiuni pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi 
Profesional, cererea pe piaţa forţei de muncă, tradiţia şcolii, opţiunile elevilor, dotarea tehnico-materială, resursele 
umane existente în anul şcolar 2018– 2019 funcţionează următoarele clase, prezentate în ANEXA 4. 

 
Resurse materiale  şi umane 

 încadrarea personalului didactic pe baza competenţelor dobândite; 

 întocmirea schemelor orare şi orarului şcolii respectând cerinţele psihopedagogice; 

 respectarea programului de către toţi actorii actului educaţional; 

 derularea unui proces instructiv axat pe dobândirea competenţelor cheie alături de competenţele personale 
şi cele sociale : comunicarea, lucrul în echipă , gândirea critică , asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi 
spiritul antreprenorial; 

 lărgirea domeniului ocupaţional prin derularea unor activităţi cu caracter educativ; 

 conştientizarea cadrelor didactice tinere despre importanţa formării continue şi a obţinerii gradelor didactice; 

 mediatizarea  cursurilor de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de 
învăţământ superior; 

  încercarea de a crea  oportunităţi de participare a corpului profesoral la programele de formare interne şi 
internaţionale ( burse Comenius); 

 derularea de  parteneriate cu agenţi economici care pot sprijini şcoala cu diferite echipamente sau pot 
contribui la recondiţionarea celor existente; 

 utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură necesare în 
laboratoare şi ateliere; 

 derularea proiectelor în vederea accesării fondurilor oferite de către Comunitatea Europeană şi MENCS 
pentru dezvoltarea bazei materiale care să asigure dobândirea de competenţe şi abilităţi practice de către 
elevi 

 
 
INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 
 

a) de conducere: 

Director 
(numele şi 
prenumele) 

Calificare
a 
 

Gradul 
didactic 

Vechime 
la 
catedră 

Document
ul de 
numire 
în funcţie 

Modalitatea 
numirii pe 
funcţie 

Unitatea de 
învăţământ la 
care are norma 
de bază 

Unitatea de 
învăţământ la care este 
titular (dacă e cazul) 

 
IONEAŢĂ FLOREA 
CRISTIAN 

PROFESO
R – 
SPECIALI
ZARE 
MECANI
CĂ 

GRAD I 22 
2403/21.1
2.2016 

PRIN CONCURS 
COLEGIUL TEHNIC 
“STEFAN MILCU” 
CALAFAT 

COLEGIUL TEHNIC 
“STEFAN MILCU” 
CALAFAT 

 
  b) didactic: 

Număr 
total de 
cadre 
didactice 

Număr de 
norme 
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 

44 56,89 38/86,36% 30/ 68,18% 44/100% 
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c) didactic auxiliar -  număr pe categorii:  

Categorie de personal Număr  de persoane 
încadrate 

Număr de norme pentru fiecare 
categorie de personal 

Secretar 1 1 

Contabil 1 1 

Bibliotecar 1 1 

Laborant 1 1 

Administrator  1 1 

 
 
d) nedidactic (număr pe categorii):  

Categorie de personal Număr de persoane 
încadrate 

Număr de norme pentru 
fiecare categorie de personal 

Muncitor 3 3 

 
 
Parteneriate şi colaborare 

 cu părinţii  
 Unitatea noastră de învăţământ a elaborat strategii de atragere a părinţilor în activităţile de identificare a 
metodelor de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea performanţei şcolare. Împreună cu întregul 
corp profesoral s-au identificat metodele mai sus menţionate; prin discuţii purtate de către diriginte cu fiecare dintre 
părinţi s-au putut identifica aptitudinile personale ale fiecărui elev, iar elevii au fost incluşi în activităţile extraşcolare 
care să le stimuleze încrederea în forţele proprii. Se desfăşoară activitatea de igienizare a sălilor de clasă şi de 
îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale a şcolii. 

 Cu instituţii care se pot implica în procesul instrutiv – educativ al elevilor şi în viaţa şcolii:  
 

Nr. Crt. 
Institutia/organizatia 

partenera 
Obiectul       colaborarii 

Durata 
acordului 

Obs. 

1.  ASOCIATIA VASILIADA 
Activitati commune in cadrul    proiectului   

,,Reteaua   scolilor   sigure,, 
2 ani 

 

2.  POLIŢIA MUNICIPIULUI CALAFAT Realizarea de activităţi cu character  educativ, 
civic pentru    prevenireadelicvenţei juvenile, 
abandonului școlar 

2 ani  

3.  LICEUL TEORETIC INDEPENDENŢA Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

4.  ȘCOALA GIMNAZIALA PISCU VECHI Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

5.  ȘCOALA GIMNAZIALA GHIDICI Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

6.  ȘCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN 
GEROTĂ,, 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

7.  ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE 
BRAESCU,, 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

8.  CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR Realizarea de activităţi cu character  sanitar, 
implementarea de programe de sanatate   si   
sociale 

2 ani  

9.  JA ROMANIA Implementarea de programe    specifice 1 an  

10.  BISERICA ORTODOXA ,,IZVORUL 
TAMADUIRII,, 

Realizarea de activităţi cu caracter  religios 2 ani - 

11.  INSPECTORATUL DE JANDARMI 
JUDETEAN 
 ,, MIHAI BRAVU,, 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

12.  UNIUNEA STUDENTILOR DIN ROMANIA Academia de Training pentru Elevi 2 ani  

13.  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA –F. DE 
EC. SI ADM. AFACERILOR 

Promovarea ofertei educationale 2 ani  

14.  COLEGIUL ECONOMIC –Rm. Valcea Concurs Interjudetean ,, ChimiaVietii,, 1 an  

15.  COLEGIUL TEHNIC ,,Alexe Marin,, 
Slatina-Olt 

Proiect National ,,Chimiaverde-Chimiadurabila,, 1 an  
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16.  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA F.E.SI 
ADM.AFACERILOR 

Promovarea valorilor academice 1 an  

17.  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA-
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

18.  USAMVB TIMISOARA-FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

19.  ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI 
A FORŢELOR NAVALE „AMIRAL ION 
MURGESCU 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

20.  LICEUL TEORETIC “GH. VASILICHI” 
CETATE 
 

Realizarea in comun de proiecte 2 ani  

21.  C.T.,,ȘTEFAN ODOBLEJA,, Concurs elevi CAD GENER@TION 1 an  

 
 cu agenţii economici 
Învăţământul preuniversitar asigură necesarul forţei de muncă pentru agenţii economici, deci pentru o derulare a 

parteneriatului benefică pentru ambele părţi este necesară o mai activă implicare a agenţilor economici. 
 
 
Unitatea şcolară a încheiat convenţii de colaborare:  
 
 

Nr. Crt. 
Institutia/organizatia 

partenera 
Profil/Domeniu Calificarea 

Obs. 

1.  S.C.MIPREM EXIM S.R.L.  SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

2.  SC SORLIR IMPEX SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

3.  S.C. ROB MARI  S.R.L. SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comerţ 

 

4.  SC FLANCO RETAIL SA SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comerţ 

 

5.  SC DIHORU SORIN IMPEX SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

6.  SC TASI TRANS SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

7.  S.C. TUDOR S.R.L.  SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

8.  S.C. ALVACOM SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

9.  SC ALIMADA SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

10.  SC LUCIPAT COM  SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

11.  SC NATASIR SRL SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

12.  SC ALLCARS MANAGER SERVICII Tehnician in activitatieconomice 
Tehnicianînactivităţi de comert 

 

13.  S.C. RADU VET. S.R.L. RES.NAT.PROT 
MED. 

Zootehnist  

14.  S.C. RADU VET. S.R.L. RES.NAT.PROT 
MED. 

Tehnician    veterinar  

15.  S.C. DORIN VET. RES.NAT.PROT 
MED. 

Tehnician veterinar  

16.  S.C. DOI A VET. PLUS SRL RES.NAT. 
PTOT.MED. 

Tehnician veterinar  

17.  S.C. MOARA CALAFATULUI RES.NAT.PROT 
MED. 

Tehnician in  agricultura  

18.  S.C. MOARA CALAFATULUI MECANIC Mecanic agricol  
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19.  SC DESIGN EDUARDO SRL MECANIC Lacatusi mecanici prestari servicii  

 
 
 
2.3.ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE 

 
Într-un context educaţional unde nu există o adevărată economie de piaţă,  principalul scop este acela de a 

asigura tuturor elevilor o serie adecvată de oportunităţi, competiţia nefiind factorul motivant principal. Aceasta 
înseamnă că unele produse care se încadrează în categoria copiilor problemă sau chiar în cea a câinilor trebuie 
susţinute de unele şcoli pentru a asigura menţinerea acestora. Totuşi, există concurenţă între furnizorii privaţi şi 
publici de educaţie şi formare şi din ce în ce mai mult, elevii vor avea mai multe opţiuni.  

 
2.3.1.  ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari 

 Un număr mare de cadre didactice titulare au definitivatul, gradele I şi II. 

 Cadrele didactice care au participat la stagiile de formare organizate de C.C.D. în colaborare cu I.Ş.J. Dolj.. 

 Existenţa programelor ( în cea mai mare parte) editate de M.E.N.C.S. în concordanţă cu  Curriculum Naţional . 

 Rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevii liceului la olimpiadele şcolare – faza judeţeană și naţională. 

 Rezultatele bune şi foarte bune la examenele de certificare a competenţelor profesionale. 

 Relaţii de parteneriat eficiente cu diverşi sponsori, unităţi şcolare, Biserică, Poliţie, Clubul copiilor etc. 
Parteneriat cu şcoli din Bulgaria (Vidin). 

 Biblioteca liceului cu 23.000 volume. 

 Cabinete, laboratoare si ateliere funcţionabile.(Anexa 5) 

 Prestări de servicii către populaţie ( închiriat spaţii, efectuat lucrări mecanice, transporturi, etc.). 

 Preocuparea conducerii liceului pentru conservarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a liceului. 

 Buna colaborare cu I.Ş.J. Dolj şi C.C.D, Consiliul local şi organele locale. 

 Programe de pregătire suplimentară a elevilor. 

 Realizarea practicii elevilor la societăţi comerciale din municipiu. 

 Obţinerea de fonduri extrabugetare prin activităţi autofinanţate. 

 Realizarea ,, Ofertei şcolare,, în deplin consens cu cerinţele elevilor absolvenţi ai gimnaziului şi părinţilor 
acestora. 

 Realizarea cu resurse proprii a două ateliere şcolare. 

 Reabilitarea pavilionului şcoală (central) prin Programul Phare TVET 2004-2006, precum şi dotarea şcolii prin 
acelaşi program. 

 Reducerea simţitoare a cadrelor didactice suplinitoare, prin titularizare. 

 Cadre didactice care au participat la cursurile de perfecţionare organizate de C.C. D. 

 Cabinete de informatică (3) conectate la internet. 
 

Puncte slabe 

 Unele cadre didactice reticente la reformă. 

 Abandon şcolar datorat dificultăţilor materiale. 

 Procentaj relativ mare de elevi ce manifestă dezinteres faţă de participarea la examenul de bacalaureat si la 
pregatirile suplimentare 

 Rata mica de promovare la bacalaureat 

 Lipsa de interes şi motivaţie manifestată de unii elevi pentru procesul instructiv-educativ. 

 Atitudinea total neadecvată a unor părinţi în raporturile cu şcoala. 

 Vechimea foarte mare a clădirilor celor două localuri ale liceului, peste 100 de ani. 

 Scăderea numarului de elevi de gimnaziu 
 

 
Oportunităţi 

 Organizarea zilei „Porţilor deschise” . 

 Relaţii de parteneriat eficiente cu agenţii economici din zonă. 

 Creşterea cererii forţei de muncă într-un spectru larg, pentru domeniile în care şcoala 
pregăteşte specialişti; 

 Autonomia şcolară ,în contextul modificării Legii Educaţiei şi Statutului personalului didactic. 

 Sprijinul I.Ş.J. Dolj , al C.C.D. în realizarea unor probleme care depăşesc competenţa conducerii şcolii. 

 Participarea la programe cu finanţare europeană. 
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 Autorizarea școlii de șoferi categoria B,C 

 Personal autorizat pentru școala de șoferi 

 cabinet  
 

 
Ameninţări  

 Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru proria formare profesională. 

 Posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar datorită condiţiilor socio-economice actuale. 

 Slaba motivaţie financiară a personalului didactic. 
 Abandonul şcolar din cauza înrăutăţirii condiţiilor materiale ale populaţiei şcolare;

 

 Lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor;
 

 Şcolarizare non-stimulatoare (prin repartiţie centralizată M.E.N.C.S;prin repartizarea elevilor cu medii foarte 
mici la evaluarea nationala 

 Dezinteresul manifestat de unele cadre didactice pentru dezvoltarea şcolii. 

 Lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă a unor cadre didactice cu responsabilităţi în şcoală. 

 Faptul că majoritatea profesorilor care se titularizează sunt din Craiova sau alte localităţi şi fac tot 
posibilul să obţină detaşare ( reuşind acest lucru), fapt ce frustrează şcoala. 

 Insuficienţa fondurilor alocate de Consiliul local. 

 Mulţi elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 
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PARTEA a 3-a    - PLANUL OPERAŢIONAL 
 
Prioritatea 1: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii locale, regionale şi europene 

ŢINTE STRATEGICE :  

- analize ale gradului de corelare dintre oferta şcolii şi nevoile locale de formare şi proiecte ale planului de şcolarizare adaptate la aceste nevoi  

- autorizarea unor programe de formare în calificări / ocupaţii cerute pe piaţa munci, pentru care şcoala are resurse materiale şi umane adecvate  

- componentă în dezvoltare locală a currriculum-ului proiectată şi implementată în colaborare cu agenţii economici  

- valorificarea parteneriatelor transnaţionale şi a proiectelor de mobilitate educaţională în corelarea ofertei şcolii cu nevoile de formare identificate pe pieţe ale muncii din spaţiul 
european 

Obiectiv: Adaptarea ofertei şcolii la nevoile de formare locale şi europene 

Context:  

• Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii este una dintre priorităţile învăţământului românesc.  

• Autorizarea de noi calificari cerute de piata muncii 

• Prin aplicarea noilor strategii de formare profesională, creşte rolul componentei locale a curriculum-ului. În aceste condiţii devine necesară asigurarea  
condiţiilor logistice de elaborare a proiectelor de CDL de echipe formate din membri ai catedrelor tehnice din şcoală în parteneriat cu agenţii economici locali.  

Programe/activităţi  Rezultate aşteptate  
Orizont de 
timp  

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri 
Sursa de 
finanţare  

Evaluare  

Analiza resurselor şcolii (umane şi 
materiale)  

Statistici privind resursele umane şi  
materiale ale şcolii . 
Proiectul planului de şcolarizare adaptat 
nevoilor de formare ale  
comunităţii  

ianuarie 2020 Cazac Emilia interni  

Buget local  
Autofinanţare 

Analiza  
statisticilor şi 
prognozelor 
realizate, a  

documentelor  
de proiectare, a 
rapoartelor de 
activitate şi a 
raportului de  
autoevaluare  
CEAC  

Corelarea planului de şcolarizare cu 
priorităţile şi tendinţele de dezvoltare 
economică locală şi regională  Proiect al planului de şcolarizare avizat  

ianuarie 
2020 

Director  
CDPSFP,   
ISJ Dolj  

 

Constituirea unui grup abilitat de 
lucru pentru elaborarea proiectelor 
de CDL  

Echipe specializate pentru proiectare 
curriculară la calificările şcolii  

11 martie 
2020 

dir. Ioneata Florea 
Cristian 

interni   

Formarea organizată a grupului de 
lucru privind tehnicile de elaborare 
curriculară la nivel local  

15 profesori abilitaţi pentru proiectare 
curriculară  

14 oct 2019 
 
Coadă Elena 

ISJ Dolj 
Buget local, 
autofinanţare  
 

Analiza 
documentelor  
de proiectare, a 
rapoartelor de 
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Elaborarea proiectelor de CDL în 
parteneriat cu  
partenerii comunitari locali  
locali  

Proiecte de CDL adaptate nevoilor de 
formare locală  

16 iunie 2020 
Responsabilii grupurilor 
de lucru  

Agenţi economici 
locali cu care şcoala  
are convenţii de 
colaborare  

Buget local, 
autofinanţare  

activitate şi a 
raportului de  
autoevaluare  
CEAC  
 
Evaluarea a 
feedback-ului  
primit de la  
elevi şi agenţii 
economici  
(director)  

Discutarea proiectelor în Consiliul 
pentru curriculum  

Propuneri privind ameliorarea proiectelor  
1mai  
2020 

Membrii consiliului 
pentru curriculum  

Reprezentanţii 
agenţilor  
economici în  
consiliul pentru 

curriculum  

-  

Validarea proiectelor CDL şi aplicarea 
lor  

Programe şcolare avizate şi aplicate  

9 septembrie  
2020 

dir. Ioneata Florea 
Cristian  

CDPSFP, ISJ  
Dolj , agenţi 
economici  

-  

Extinderea ofertei de programe 
pentru formarea în calificări  
cerute de agenţii economici,  
prin autorizarea şcolii pentru 
programe de educaţie şi  
formare profesională pentru  
care au fost exprimate cerinţe clare 
din partea comunităţii  

Aviz favorabil din partea ARACIP pentru 
acreditarea / autorizarea  
solicitată  

15 iulie 2020 
Cazac Emilia 
Diţă Gabriela 
 

ISJ Dolj 
CLDPSFP Dolj 

Buget local, 
autofinanţare  
(20 mii lei) 

Analiza 
documentelor  
de autorizare şi  
a rapoartelor de 
evaluare 
externă  

Valorificarea parteneriatelor 
transnaţionale sau a  
proiectelor de mobilitate  
educaţională în identificarea  
nevoilor de formare din spaţiul  
european şi adaptarea ofertei  

curriculare a şcolii  

Raport privind nevoi de formare şi tendinţe 
identificate pe durata schimbului / 
mobilităţii  

15 decembrie  
2019 

persoane de contact  
/ manageri de proiect   

FLAG Calafat 
Agentia Nationala 
pentru Programe 
Comunitare in 
Domeniul Educatiei 
si Formarii 
Profesionale 

Fonduri 
europene  
52  mii euro,  
autofinanţare  
 

Analiza 
rapoartelor şi  
propunerilor de  
modificare a 
ofertei 
curriculare  
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 Prioritatea 2: Adaptarea resurselor umane din şcoală la cerinţele unui sistem modern de educaţie şi formare  

ŢINTE STRATEGICE :   

- analize ale gradului de corelare între profilul de competenţe al fiecărui angajat şi cerinţele postului / funcţiei ocupate  

- asigurarea / facilitarea accesului la programe de formare continuă pentru toţi membrii personalului -  creşterea calităţii actului didactic 

Obiectiv: dezvoltarea  profesională resurselor umane din organizaţie prin programe de formare continuă 

Context: Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele 
deziderate:  

• dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate;  

• implementarea ideilor moderne în învăţământul tradiţional;  

• utilizarea la un nivel ridicat a potenţialului uman existent;  

Programe/activităţi Rezultate aşteptate  
Orizont de 
timp  

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare  

Evaluare  

Dezvoltarea unui program de formare 
continuă a personalului  
didactic din şcoală  

Plan de acţiune pentru creşterea calităţii 
actului didactic prin perfecţionarea continuă a 
profesorilor şi m.i.  

Semestrial  
Diţă Gabriela 
 

ISJ Dolj 
CCD Dolj 
 

Buget local, 
autofinanţare  

Analiza 
documentelor  
de proiectare, a 
rapoartelor de 
activitate şi a 
raportului de  
autoevaluare  
CEAC  
 
Evaluarea 
performanţelor  
obţinute  de 
membrii  
personalului şi  
a feedback-ului  
primit de la 
aceştia(director)  

Organizarea unui stagiu de formare 
pentru asigurare calităţii  

Minim 3 profesori formaţi  
aprilie 2020 Diţă Gabriela 

 
CCD Dolj 

Bugetul local  

Activităţi de consiliere şi mentorat pentru 
profesorii debutanţi, cu performanţe 
didactice  
nesatisfăcătoare sau cu dificultăţi  
în utilizarea IT  

90% prof. abilitaţi pt. Utilizarea IT, învăţare 
centrată pe elev, includerea elevilor cu CES, 
dezvoltarea  
materialelor de învăţare şi asigurarea  
calităţii în educaţie  

Sem. I  
Responsabili comisii 
metodice  

I.Ş.J. Dolj Bugetul local  

Stabilirea unor criterii şi standarde de 
performanţă clare pentru  
fiecare post  

Peste 90% posturi ocupate cu personal 
calificat şi format pentru implementarea 
măsurilor de reformă  

30 
septembrie  
2019 

Responsabili 
compartimente  

CCD Dolj Bugetul local  

Stimularea creativităţii, a inovaţiei şi a 
liberei iniţiative în procesul de  
predare-învăţare  

Exemple de bună practică popularizate şi o 
procedură clară de recompensare a 
rezultatelor deosebite în activitatea didactică  15 iun. 2020 

Directori, resp. ariilor 
curriculare  
 

I.S.J. Dolj C.C.D. 
Dolj 

Buget local, 
autofinanţare  

Sprijinirea mebrilor personalului pentru 
aplicarea la selecţii în programe europene 
de formare  

Cel puţin un profesor format în cadrul unor 
programe europene  

15 iun. 2020 
dir. Ioneata Florea 
Cristian 

 
Buget local, 
autofinanţare  
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Prioritatea 3: Adaptarea bazei materiale a şcolii la cerinţele unui sistem modern de educaţie şi formare profesională  
 

ŢINTE SRATEGICE :   

- asigurarea unor condiţii de microclimat corespunzătoare în toate spaţiile de instruire  

- asigurarea necesarului de dotare minimală pentru toate calificările  

- atragerea de fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale prin proiecte   

- reamenajarea unor spaţii auxiliare neutilizate şi transformarea lor în spaţii de instruire - asigurarea siguranţei elevilor şi a personalului 

 

Obiectiv: Asigurarea unui mediu sănătos, eficient şi sigur pentru învăţare  
 

Context:  

• reţele de calculatoare doar în două laboratoare AEL şi echipament multimedia redus pentru celelate spaţii de instruire  

• numărul calculatoarelor este mic comparativ cu numărul de elevi;  

• datorită configuraţiei reţelei şi numărului redus de unităţi, elevii şi profesorii au acces limitat la Internet / Intranet o parte din laboratoare, cabinete şi 
ateliere sunt utilate sub nivelul standardelor  

 

Programe/activităţi  Rezultate aşteptate   
Orizont de 
timp  

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare  

Evaluare  

Realizarea studiilor de necesitate pentru 
toate spaţiile de instruire  

Studii de necesitate pentru fiecare 
spaţiu de instruire  

Feb.  2020 responsabilii de cabinete / 
ateliere  

  

Analiza  
rapoartelor  
de activitate 
şi a  
raportului de  
autoevaluare  
CEAC  
 

Evaluarea 
rezultatelor 
obţinute / a 
lucrărilor  
executate  
(director)  

Reabilitarea sistemului de încălzire centrală 
şi a acoperişului  

Demararea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare propuse  

15iun.  2020 dir. Ioneata Florea Cristian 
admin.  

Primăria Calafat Buget local, 
autofinanţ.  

Igienizarea spaţiilor de învăţare, de cazare şi 
a coridoarelor  

Realizarea lucrărilor de reparaţie şi 
igienizare  
necesare pentru minim 80% din 
spaţiile destinate elevilor  

Lunar, în 
conformitate 
cu  
planificarea  
lucrărilor  

dir. Ioneata Florea Cristian 
admin.  

Primăria Calafat 
Buget local, 
autofin.  

Dezvoltarea bazei materiale existente a 
şcolii pentru a asigura o bună acoperire a 
condiţiilor de  
aplicabilitate specificate în SPP şi 
documentele curriculare  

- Dotarea laborator 
informatică 3 cu 20 noi posturi şi 
conectarea la reţea prin wireless  

- Dotarea cu echipament 
nou a  laboratorului veterinar - 
aria curriculară „Tehnologii” - 
Dotarea cu echipamente 
multimedia a laboratorului pentru 
limbi străine 

- Reabilitarea terenului de 
sport 

- Reabilitarea cabinetelor de 
biologie, istorie, socioumane,  

15 iunie 2020 

dir. Ioneata Florea Cristian 
admin.  
Popa Aneta 
Chilom Elena  
Cazac Emilia 

Primaria Calafat 

Buget local, 
autofin.,  
spons. şi 
donaţii  
(20 mii lei)  
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Montarea de geamuri termopan  
1 cabinet și 2 laboratoare dotate cu 
geamuri termopan  

14iulie 2020 dir. Ioneata Florea Cristian 
admin. Mateescu Nicolae 

Primăria Calafat Buget local, 
autofin.  

Asigurarea cu materiale necesare pentru 
protecţia muncii şi PSI  

Acoperirea 100% cu materiale 
necesare şi obţinerea autorizaţiilor  

14 oct. 2019 Nacu Gabriel 
Petcu Cezar 

ITM Dolj 
 ISU Dolj 

Buget local  

Dotarea cu sistemde supraveghere video  Sistem de supraveghere cu 15 
camere, funcţional 100%  

15 iun.  2020 
dir. Ioneata Florea Cristian 

Primăria Calafat Buget local, 
autofin.  

Amenajarea unor spaţii destinate relaxării 
elevilor în timpul pauzei şi  
după ore  

Reamenajarea parcurilor şi 
terenurilor de sport, reamenajarea şi 
dotarea cu echipament  
audio-video a bibliotecii  

15 oct. 2020 

dir. Ioneata Florea Cristian 
admin.  

Consiliul Local,  
Consiliul elevilor  

Buget local 
autofin.,  
 

Realizarea unor contracte ferme pentru 
închirierea de spaţii  

Contracte de închiriere  14 iulie 2020 

dir. Ioneata Florea Cristian 
 
contabil Tudora Cristian 
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Prioritatea 4: Dezvoltarea relaţiilor comunitare, de sistem şi transnaţionale 

ŢINTE STRATEGICE  :  

- negocierea şi semnarea convenţiilor de colaborare cu agenţi economici cu activităţi şi dotare corespunzătoare pentru asigurarea condiţiilor de formare în cadrul 
stagiilor de instruire practică pentru toate calificările şi toate grupele de elevi practicanţi 

- implicarea partenerilor economici în dezvoltarea bazei materiale a şcolii  

- realizarea unor parteneriate cu şcolile generale pentru popularizarea ofertei şcolii  

- dezvoltarea de noi parteneriate transnaţionale cu instituţii de învăţământ şi de formare profesională din ţară şi din Europa -  transferul de bune practici în formarea 
profesională 

Obiective: Valorificarea parteneriatelor sociale şi educaţionale pentru îmbunătăţirea mobilităţii intra / inter-regionale şi accesului elevilor la educaţie şi formare profesională de 
calitate  

Context: la ora actuală ne confruntăm cu o piaţă a muncii dinamică, ceea ce face necesar o continuă adaptare a forţei de muncă la nevoile ei. Pentru ca absolvenţii să fie capabili să se 
adapteze condiţiilor date, este necesară o colaborare strânsă cu agenţii economici.  
Dar nu este suficientă formarea profesională a elevilor, ei trebuie formaţi  şi pentru integrarea lor socială cât şi europeană.  

Programe/activităţi  Rezultate aşteptate   
Orizont de 
timp  

Persoana/persoan ele 
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare  

Evaluare  

Negocierea şi semnarea convenţiilor 
de colaborare cu agenţi economici 
locali şi alţi parteneri  
educaţionali  

Convenţii/protocoale încheiate cu minim 
un partener de practică /  
calificare şi cu un partener educaţional  

14 oct. 
2019 

dir. Ioneata Florea 
Cristian 
Popa Aneta 

Agenţi economici, 
unităţi de învăţăm. 
instituţii culturale,   
ONG,  

 

Analiza 
protocoalelor, 
rapartelor de  
activitate şi a  
feedback-ului  
primit de la 
elevi,  
profesori 
parteneri  
(director)  

Iniţierea şi implementarea unor 
proiecte cu comunităţile locale  
pentru sprijinirea materială a  
elevilor şi facilitarea transp. elevilor  
din alte localităţi  

- minim 2 proiecte implementate - 
diminuarea absenteismului şi 
recuperarea elevilor cu potenţial 
abandon şcolar cu cel puţin 5%  

15 iun. 
2020 

dir. Ioneata Florea 
Cristian 
Popa Aneta 

CJAP, instituţii ale 
administraţiei  
locale, ONG-uri, 
operatori de 
transport local  

Bugetul local  

Organizarea în parteneriat a unor 
programe de perfecţionare  

Minim un program de perfecţionare 
organizat la nivelul şcolii  

15 iun. 
2020 

Diţă Gabriela 
CCD, agenţi 
economici  

Buget de stat 
aurofinanţare  

Atragerea partenerilor în dezvoltarea 
bazei materiale  

Cel puţin un atelier / laborator dotat prin 
sprijinul partenerilor  

15 iun. 
2020 

Responsabil 
parteneriate  

Parteneri ec., soc. şi 
educaţionali  

 

Iniţierea de parteneriate cu şcoli 
generale în vederea eficientizării 
proceselor de ofertare  

Creşterea cu 5%  a numărului de elevi care 
optează pentru şcoala  

15 iun. 
2020 Popa Aneta 

Şcoli generale din 
judeţul Dolj Autofinanţ.  

Încheierea de parteneriate cu instituţii 
culturale  

Mimim un parteneriat  
15 dec. 
2019 

Popa Aneta 
CCF, CCG  autofinaţare  

Valorificarea parteneriatelor în 
facilitarea contactelor cu instituţii de  
cultură sau educaţie din ţară şi din 
Europa  

Relaţii cu unităţi şcolare din spaţiul 
european  
Activităţi culturale comune  

semestrial  

Ungureanu Ileana Primăria Calafat 
Asociaţia Duiven - 
Calafat 
instituţii de formare   

Autofinanţ. 
sponsorizări  
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Aplicarea deproiecte europenepentru 
dotarea școlii  si perfectionarea 
cadrelor didactice 

Aplicare și implementare pentru un 
proiect CBS 

În conf. cu 
graficul de 
aplicare la 
selecţie  

Nacu Gabriel 
Popa Aneta 
 Parteneri externi  

Autofinanţ. 
(cca 200 lei)  

Analiza 
rezultatelor  

(director)  
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 Prioritatea 5: Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera 

ŢINTE STRATEGICE  :  

- furnizarea serviciilor de consiliere pentru carieră pentru toţi elevii şcolii  

- implicarea partenerilor comunitari în activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră  

- colectarea şi analizarea informaţiilor privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor  

- Cresterea ratei de promovare si de participare la examenul de bacalaureat in vederea tranzitiei de la liceu la invatamantul tertiar 

Obiective:  
-Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei muncii  
- reducerea abandonului scolar la nivelul liceului 
-implementarea unor activitati de sprijin si remediale pentru cresterea promovabilitatii la bacalaureat  
 

Context: la ora actuală ne confruntăm cu o piaţă a muncii dinamică, ceea ce face necesar o continuă adaptare a forţei de muncă la nevoile ei. Pentru ca absolvenţii să fie capabili să se 
adapteze condiţiilor date, este necesară o colaborare strânsă cu agenţii economici.  
Dar nu este suficientă formarea profesională a elevilor, ei trebuie formaţi  şi pentru integrarea lor socială cât şi europeană.  

Programe/activităţi  Rezultate aşteptate   
Orizont de 
timp  

Persoana/persoan ele 
responsabile 

Parteneri: 
Sursa de 
finanţare  

Evaluare  

Elaborarea şi implementarea  
planului de activităţi al cabinetului 
de consiliere pentru carieră  

Plan de activităţi elaborat şi implementat 
în proporţie de cca 75%  

15 oct. 
2019 

Consilier psihopedagog CJAP  
Analiza  
rapoartelor de 
activitate şi a  
feedback-ului 
primit de la 
elevi (director)  

Amenajarea unui punct de 
informare în cadrul cabinetului de 
consiliere pentru carieră  

Punct de informare amenajat şi actualizat 
săptămânal  

14 oct. 
2019 

Popa Aneta 

CJAP, agenţi 
economici, 
universităţi  

Autofinanţ.  
(cca 100 
RON)  

Colectarea informaţiilor privind 
integrarea profesională a 
absolvenţilor şcolii angajaţi la 
agenţii economici parteneri  

Bază de date actualizată pentru absolvenţii 
din promoţiile anterioare 
Rezultate centralizate, prelucrate statistic  

15 nov. 
2019 

Popa Aneta Agenţi economici   
Analiza  
documentelor  
(director)  

Implementarea în parteneriat cu 
CJAP, agenţii economici şi 
universităţile din Craiova  a unor 
activităţi destinate consilierii şi 
orientării elevilor din anii terminali.  

Minim un proiect derulat împreună cu 
CJAP şi câte  o  

activitate derulată cu Universităţi din 
Craiova şi agenţi economici  
locali  

15 iun. 
2020 

Diţă Gabriela 
 

CJAP, agenţi 
economici, 
universităţi  

Autofinanţ.  
(cca 1000 
RON)  

Analiza  
protocoalelor,  
rapoartelor de 
activitate şi a  
feedback-ului  

primit de la 
absolvenţi  
(director)  
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Accesarea granturilor pentru licee din 
cadrul proiectului ROSE 

 Iunie 2020 Echipa de proiect Comunitatea locală  

Analiza 
rapoartelor 
Procentul la 
examenul de 
bacalaureat 
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PARTEA a 4-a - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
În elaborarea planului am consultat: 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităţilor strategice, a obiectivelor ţintă care ar trebui urmărite 
pentru realizarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o; 

 comunitatea părinţilor din clasele terminale şi de început de ciclu pentru a determina aşteptările 
acestora de la unitatea şcolară şi modul în care acestea au fost atinse; au fost stabilite aspectele pe care 
părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor; 

 partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea dobândirii competenţelor cheie 
de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local 

Planul operaţional va fi monitorizat de către o echipă formată din trei cadre didactice, care şi-au adus 
contribuţia şi la realizarea lui. Se va realiza o evaluare lunară la nivelul fiecărei catedre, care va prezenta concluziile 
într-un raport scris. Directorul  este responsabil cu monitorizarea operativă. 

Evaluările parţiale  vor fi analizate în Consiliul de administraţie în vederea stabilirii plusurilor şi minusurilor ca 
şi a măsurilor de redresare.  

Întregul plan de acţiune al şcolii va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni ori de câte ori 
este necesar pentru ameliorarea rezultatelor obţinute şi stabilirea direcţiilor de acţiune viitoare, concluziile desprinse 
fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finele semestrului. 

În şedinţa Consiliului de administraţie din luna iunie  se va analiza gradul de realizare a obiectivelor propuse 
pentru anul şcolar în curs. 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 

Tipul activităţii Responsabilitatea 
monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa monitorizării Datele întâlnirilor de 
analiză 

Intocmirea seturilor de date 
care să sprijine monitorizarea 
ţintelor 

Cazac Emilia 
 
Ioneata Cristian 

lunar decembrie ,  
martie , iunie  

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individuale 

Popa Aneta 
Responsabili comisii 
metodice 

trimestrial decembrie ,  
aprilie  

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina 
rezultatelor obţinute 

Popa Aneta 
Nacu Gabriel 
Ioneata Cristian 

trimestrial decembrie ,  
aprilie  

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 
ţintelor 

Ioneata Cristian 
Responsabili comisii 
metodice 

anual Iunie  

Stabilirea metodologiei de 
evaluare şi a indicatorilor de 
evaluare a impactului asupra 
comunităţii 

Nacu Gabriel  
Popa Aneta 

anual Septembrie  

Prezentarea generală a 
progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Ioneata Cristian anual Iunie  

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. Actualizarea 
acţiunilor din PAS în lumina 
evaluării 

Nacu Gabriel 
Ioneata Cristian 
Cazac Emilia 

anual Iunie  
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ANEXA 1  
 

Nr. 
Crt. 

Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare profesională Număr clase  

1 Tehnologică 
Servicii 
Resurse 
Tehnic 

Tehnician în activ. economice 
Tehnician veterinar 
Tehnician mecanic pentru intreţinere și reparaţii 

a-IX-a 
1 
1 
1 

2 Tehnologică 
Servicii 
Tehnic 
Resurse 

Tehnician în activ. economice 
Tehnician în activ. de comerţ 
Tehnician proiectant CAD 

a X-a 
1 
1 
1 

3 Tehnologică 

Servicii 
 
Tehnic 
 
Resurse 

Tehnician în activ. economice 
Tehnician în activ. de comerţ 
Tehnician mecanic pentru intreţinere și reparaţii 
Tehnician în agricultură 

a XI-a 

1 
1 
1 
 
1 

4 Tehnologică 

Servicii 
 
Tehnic 
Resurse 

Tehnician în activ. economice 
Tehnician în activ. de comerţ 
Tehnician proiectant CAD 
Tehnician veterinar 
Tehnician în agricultură 

a XII-a 

1 
1 
1 
1 
1 

 
Școală profesională de stat cu durata de 3 ani 
 
 

Nr. 
Crt. 

Filieră 
Profil / 
Domeniu 

Denumire specializare / calificare 
profesională 

Număr clase 

 Tehnologică Servicii Comerciant vânzător a –IX-a      1 

1 Tehnologică  Mecanic Mecanic agricol a –X-a 1 

2 Tehnologică Resurse Zootehnist a –X-a 1 

3 Tehnologică Mecanic  Lăcătuș mecanic prestări servicii a –XI-a 1 
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ANEXA 2    OFERTA EDUCAŢIONALĂ  AN ŞCOLAR 2019 - 2020 

Nivel 
Tipul 

formatiunii de 
studiu 

Filiera Profil Specializare/Calificare 
Numarul 
claselor 
propuse 

Liceal Clasa a IX-a Tehnologică 
Resurse naturale și 
protecţia mediului 

Tehnician în agricultură 1 

Liceal Clasa a IX-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi de 

comerţ 
1 

Liceal Clasa a IX-a Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 1 

Liceal Clasa a X-a Tehnologică 
Resurse naturale și 
protecţia mediului 

Tehnician veterinar 1 

Liceal Clasa a X-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi 

economice 
1 

Liceal Clasa a X-a Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pentru 

intreţinere și reparaţii 
1 

Liceal Clasa a XI-a Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 1 

Liceal Clasa a XI-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi de 

comerţ 
1 

Liceal Clasa a XI-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi 

economice 
1 

Liceal Clasa a XII-a Tehnologică 
Resurse naturale și 
protecţia mediului 

Tehnician în agricultură 1 

Liceal Clasa a XII-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi 

economice 
1 

Liceal Clasa a XII-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi de 

comerţ 
1 

Liceal Clasa a XII-a Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pentru 

intreţinere și reparaţii 
1 

Profesional Clasa a IX-a 
  

Agricultor culturi de câmp 0,5 

Profesional Clasa a IX-a 
  

Zootehnist 0,5 

Profesional Clasa a X-a 
  

Comerciant - vânzător 1 

Profesional Clasa a XI-a 
  

Zootehnist 1 

Profesional Clasa a XI-a 
  

Mecanic agricol 1 
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 ANEXA 3 
RAPORT EXPLICATIV 
privind activitatea financiara pe anul şcolar 2017/2018 
 
In cursul anului 2018, Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu „ in calitate de ordonator terţiar de credite, a fost finantat de catre Primaria 
Municipiului Calafat in calitate de ordonator secundar de credite astfel: 
- cheltuieli materiale   -  446868 lei 
- cheltuieli de personal – 0 lei 
- cheltuieli burse-  9131 lei 
- ajutor social – 11470 lei 
- naveta profesori – 25280 lei 

 
 
 

 
Cheltuielile au fost rezultatul activitatii şcolare structurate dupa cum urmeaza : 

-numar elevi       =479 
- numar clase      = 21 
- numar posturi didactice = 36,85 
- numar posturi didactic auxiliar =5 
- numar posturi nedidactice = 12 

In cadrul cheltuielilor materiale ponderea de 90% o deţin cheltuielile efectuate pentru furnizorii de utilitati. 
In cursul anului şcolar 2017 -2018, Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu " in calitate de ordonator tertiar de credite a fost finantat 

cu credite de la Bugetul de stat pentru plata : 
- cheltuielilor cu perfectionarea personalului didactic, pentru examenele de bacalaureat si  competente profesionale; 
- sumelor din programul "Bani de liceu" şi transport elevi (abonamente sub 50km/ruta) 
- dobânzi 

- contribuţii persoane handicap 

Analiza executiei bugetare din bugetul de stat           

Analiza executiei bugetare din bugetul local 
2017 - 2018   lei 

Finanţare bugetara –lei- Plăţi din alocaţii  bugetare  -lei- 

Cheltuieli de învăţământ din care: 492749 492749 

- Cheltuieli de personal - - 

- Bunuri si servicii 446868 446868 

- Burse 9131 9131 

- ajutor social 11470 -11470 

-naveta profesori 25280 25280 

 Finantare bugetara – lei- Plati din alocatii bugetare 

Cheltuieli de învatamant din care: 3112147 3112147 

- Cheltuieli de personal 2670309 2670309 

- Bunuri si servicii - - 

-  « Bani liceu » 243354 243354 

- Cheltuieli de capital - - 

- Transport elevi abonamente 147436 147436 

-dobânzi 2560 2560 

-contributii pers. handicap 48488 48488 
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In completarea veniturilor din finantare bugetara, Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu " a obtinut venituri si din alte surse. 
Astfel s-au incasat venituri din activitati extrabugetare in suma de 22808 lei, reprezentand incasari din chirii şi  

valorizări produse fermă. 
Cheltuielile din aceste fonduri sunt structurate astfel: 

        

Cheltuieli Venituri extrabugetare 

Total   17297 lei 22808 lei 

- Cheltuieli de personal - 

- Bunuri si servicii  17297  lei - 

Fondurile la bunuri si servicii au fost utilizate pentru plata unor cheltuieli necesare pentru desfasurarea procesului de 
invatamantîn bune condiţii precum: 
 
- bunuri de natura obiectelor de inventar --    
- materiale şi servicii cu caracter funcţional    - 14875 lei 
- iluminat şi apă-     
- carburanţi şi lubrifianţi -  
- deplasări                                                        -  2025 lei 
- pregătire profesională         -  0 lei 
- cheltuieli cu poșta, internet                           - 397lei 
- obiecte inventar                                         -0 lei 
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ANEXA 4 
 

DOTAREA CABINETELOR ŞI LABORATOARELOR 
 
Laboratorul de agricultură, cabinet horti – legumicol, cabinet merceologie, cabinet creşterea animalelor, 

cabinet farmacologie veterinară, cabinet automobile, cabinet mecanici agricoli, cabinet legislaţie rutieră, cabinet 
desen tehnic şi organe de maşini. 
 Parcul de mașini dispune: 
- autoturism Dacia 1310 – Berlină 
- autoturism Dacia 1310 – Break 
- planşe reactulizate pentru toate instalaţiile şi agragatele motoarelor şi automobilului 
- machete de instalaţii şi subansamble funcţionale şi nefuncţionale 
- panoplii 

Cabinetul de merceologie este dotat cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, vitrine cu geam în care sunt 
expuse mărfuri alimentare şi nealimentare pe grupe, aparate de cântărit, scafe etc. 
 Cabinetele de creşterea animalelor şi farmacologie veterinară sunt dotate cu aparatură minimă de 
funcţionare pentru desfăşurarea orelor de laborator la specialităţile respective. 
 Materialul utilizat: 
- microscoape optice; 
- preparate microscopice; 
- truse autopsie; 
- truse de tuberculinare; 
- truse de marcat animale; 
- mulaje de diferite specii de animale; 
- mostre din lână şi pielicele; 
- retroproector; 
- aspectomat; 
- epistar; 
- atlase zoologice; 
- planşe reactualizate; 
- sticlărie de laborator; 
- mulaje organe animale şi păsări; 
- ambalaje de medicamente şi unguente diferite; 
- instrumentar obstetrico-chirurgical. 

Cabinetul de desen tehnic şi organe de maşini este dotat cu: corpuri geometrice, planşe, figuri geometrice, 
organe de maşini, ansamble, trusă de desen, instrumente de măsură (șublere, micrometre, rigle, compase) 
 Laboratorul de agricultură funcţionează în prezent cu cel de biologie, formând  un laborator interdisciplinar. 
 El are în dotare atât mijloace fixe cât şi obiecte de inventar. 
 Amintim câteva din materialele existente: 
- atlase botanice; 
- colecţii de hibriti de porumb; 
- colecţii de seminţe; 
- soiuri diferite; 
- mulaje de plante; 
- planşe; 
- sonde; 
- epistar; 
- trusă de erborizat; 
- microscoape oculare; 
- ierbare cu plante pe familii şi specii; 
- probe de sol; 
- trusă agrochimie. 

Soala este dotată cu 2 laboratoare de informatică, un al trei-lea laborator urmând să fie dat în folosinţă în 
următoarele luni. 
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MATERIALE  OBŢINUTE  PRIN  PROGRAM  PHARE 
 

Denumire produs 
Nr. 
buc. 

Denumire produs 
Nr. 
buc. 

Set de pile diamantate 
23 

Vitrină frigorifică orizontală  pentru expunere şi vânzare 
1 

Setul de unelte al lăcătuşului 31 Vitrină frigorifică verticală 1 

Trusa de unelte pentru operaţiile de 
asamblare 

10 
Maşină de porţionat  

1 

Ghilotină cu  pedală 2 Maşină de ambalat 1 

Trusa de unelte a mecanicului 17 Maşină de sigilat  pungi plastic 1 

Set de pile ac 27 Strung de banc 1 

Pereche de chei dinamometrice 6 Maşină de îndoit // roluit 3 

Set unelte nituire şi contra nituire  24 Polizor dublu de banc 3 

Set de chei diverse 
9 

Maşină de găurit cu picior, prelucrarea metalelor 
3 

Set de punctatoare / dornuri/ştanţe 24 Maşină de găurit portabilă  4 

Set de şurubelniţe tehnician 13 Maşină de frezat portabilăşi set de cuţite 3 

Cuţit pentru desfacere ambalaj 
1 

Ecrane de protecţie pentru zonă sudură cu arc  
3 

Cântar 15kg magazin 1 Extractor portabil de fum 3 

Cântar cu etichetare  1 Aparat de sudură portabil 3 

Stingător 2 Pistol de lipit 100w 8 

Trusa prim ajutor 2 Letcon  (Ciocan de lipit) 100w 15 

Model resuscitare – sistem pentru 
instruire 

1 
Letcon (Ciocan de lipit) 30w 

8 

Instrumente de trasare, măsurare şi 
verificare 

26 
Maşină de răzuit (Raşchetă ) electrică 

5 

Set de instrumente de măsură 19 Banc de lucru lăcătuşărie  19 

Set de măsură pentru filete 23 Masă de trasare 2 

Micrometru de exterior 25 – 50mm 7 Ciocan de nituit 23 

Micrometru de exterior 25mm 7 Trusă unelte răzuitoare  10 

Micrometru de interior cu vârfuri 5 Masă de îndreptat 2 

Micrometru de exterior 50 – 75mm 7 Maşină feliat carne (mezeluri) 1 

Şubler cu cadran 5 Cititor de cod de bare 1 

Şubler digital 5 Casa de marcat 1 

Micrometru digital 5 Verificator de preţ 1 

Şubler de exterior 5 Minicalculator  de birou 25 

Şubler cu cursor pentru măsurarea 
dinţilor de la roţile dinţate 

5 
Etichetator 

1 

Micrometru de interior 5 Maşină de laminat 1 

Tablă electronică 1 Ghilotină  de birou 1 

Videoproiector 1 Trimmer de birou 1 

Reportofon 1 Maşină de spălat pardoseala 1 

Lupă 10x  30 Cărucior de ridicat şi stivuit paleţi  1 

Microscop cu proiecţie 2 Cărucior tip platformă 1 

Panou afişaj 
2 

Cărucior de marfă - supermarket 
1 

Unitate expunere tip carusel 1 

Vitrină  expunere din sticlă 1 

Gondolă orizontală 1 

Raft de perete pentru magazin 1 

Container pentru depozitare 1 

 


