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Partea I 

Context 

           Planul de acțiune al Şcolii Postliceale Sanitare “Fundeni”Bucureşti este documentul de proiectare 

al activității  manageriale și a fost realizat în corelație cu Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ 

(PRAI) al Regiunii de dezvoltare Bucureşti –Ilfov 2016-2025și cu Planul local de acțiune din Învățământ 

al Municipiului Bucureşti 2013-2020 ( PLAI) 

 Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) al Regiunii de dezvoltare Bucureşti –Ilfov 

2016-2025, are ca obiectiv general creșterea gradului de inserție profesională  a adulților. 

Planul local de acțiune din Învățământ al Municipiului Bucureşti 2013-2020 (PLAI)vizează  aspecte 

corelate cu informațiile oferite de PRAI dintre care amintim: 

• Crearea și funcționarea unor rețele viabile de școli care să cuprindă elevi ce vor asigura forța de 

muncă bine pregătită; 

• Implicarea agenților economici în realizarea unor parteneriate pentru desfășurarea stagiilor de 

pregatire practică a elevilor; 

 

          Documentele menționate sunt reperele majore care au stat la baza întocmirii PLANULUI DE 

ACȚIUNE AL ȘCOLII (PAS) 

           Planul de acțiune al școlii reprezintă un instrument strategic, un cadru de diagnoză și prognoză 

care asigură coerența proiectarii și implementării planurilor operaţionale supuse periodic procesului de 

evaluare. 

Orientarea către rezultate, implicarea responsabilă în realizarea programelor de dezvoltare 

reprezintă un element motivațional major pentru comunitatea noastră școlară. 

Planul  de Acțiune  al Școlii Posliceale  Sanitare ‘’Fundeni’’ Bucureşti are o proiecție de cinci ani 

2017- 2022 și cuprinde elementele care vizează pilonii de bază ai managementului institutional: 

• Diagnoză internă și externă; 

• Prognoza și estimarea priorităților strategice pe termen mediu și lung; 

• Implementarea  programelor de dezvoltare și a planurilor operaţionale; 

• Evaluare instituțională cu scop de feed-back și cu scop de dezvoltare; 
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    Avand în vedere faptul că, școala pregătește resurse umane pentru profesia de asistent 

medical,profesie reglementată, PAS conturează totodată coordonatele de relaționare la mediul cultural 

profesional, social și al comunității. 

  Planul de acțiune al Şcolii (PAS) stabilește de asemenea, prioritățile stategice instituționale, 

asigurând prin componenta saoperaţională formarea competențelor pentru absolvenți relaționate la 

contextul   european al exercitării profesiei de asistent medical.  

Profesia de asistent medical generalist este reglementată la nivel  european prin Directiva 

Europeană 2005/36/CE cu modificările ulterioare privind recunoașterea calificărilor. Această directivă 

reglementează la nivel european în principal condițiile minime de formare. 

 Programul de studii care conduce la obținerea unui titlu de calificare (de asistent medical 

generalist) cuprinde instruire teoretică  în care sunt incluse asistența medicală, științe fundamentale, 

științe sociale și instruire clinică. 

Tratatul de Fondare al Uniunii Europene menționează libera circulație și dreptul de stabilire al 

cetățenilor statelor membre. În baza acestor principii asistenții medicali generaliști care reprezintă una 

dintre profesiile reglementate sectorial,  în situația în care sunt beneficiarii unei formări în conformitate 

cu directiva menționată se pot stabili și pot execita profesia în orice stat membru, calificarea lor fiind 

recunoscută automat. 

    În conformitate cu cele prezentate școala trebuie să asigure formarea viitorilor asistenți 

medicali conform prevederilor directivei.  Prin oferta sa, școala realizează totodată completarea 

formării titularilor unor diplome neconforme în baza Programului de revalorizare aprobat prin ordin de 

ministru. 
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1.1 FORMULAREA SCOPULUI/MISIUNII 
 

Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.  

– Albert Einstein- 

 

VIZIUNEA 

Viziunea școlii se fundamentează pe valori instituționale asumate: 

 Calitatea procesului educațional; 

 Flexibilitate, adaptabilitate şi dinamism instituțional; 

 Comunicare eficientă inter și intra-instituţională;  

Dar și pe valori care se adresează beneficiarilor direcți (elevii): 

 Profesionalism, Inovaţie, Responsabilitate în exercitarea profesiei; 

 Etică şi deontologiei profesională 

valori care să conducă la formarea competențelor specifice unor profesioniști   capabili să se 

adapteze la o societate în permanentă schimbare. 
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MISIUNEA 

Școala Postliceală Sanitară “Fundeni” Bucureşti  prin comunitatea școlară își propune: 

 Asigurarea unui management participativ care presupune implicare și integrare. 

Implicarea este susținută de motivație, iar integrarea exprimă capacitatea membrilor organizației de a 

influența și chiar de  controla deciziile organizaționale. Acest concept are ca rezultate așteptate o mai 

bună fundamentare a actului decizional, o motivare superioară a angajaților și  o stimulare a muncii de 

echipă; 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ și compatibilizarea sistemului de 

învătamânt cu sistemul european de educație și formare profesională; 

 Realizarea pregătirii clinice  a  elevilor în conformitate cu noul curriculum fapt ce va 

facilita integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale; 

 Implementarea unor programe educaţionale de calitate, care vor forma la elevi 

competenţe conforme cu standardele de referinţă din domeniu; 

 Dezvoltarea individuală a elevului prin crearea unui climat de muncăde învatare 

stimulativ prin garantarea pregătirii specializate și a posibilităților de aprofundare a pregătirii; 

 Dezvoltarea spiritului de competiție profesională și a sentimentului de mândrie pentru 

apartenența la o școala de prestigiu; 

 Promovarea  și aplicarea următoarelor concepte -  învățarea centrată pe elev, asigurarea 

unei baze materiale  complete,  utilizarea TIC în procesul de predare-învățare, precum și formarea 

continuă a personalului cu scopul asigurării unei pregătiri performante a elevilor; 

 Realizarea de programe și proiecte extracurriculare, cu o largă deschidere spre cultura 

naţională şi internaţională, prin care şcoala, în parteneriat cu alți   reprezentnți ai comunității să 

formeze profesioniști responsabili. 
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1.2 PROFILUL ACTUAL  AL ŞCOLII 
Școala Postliceală Sanitară “Fundeni” Bucureşti 

A. Scurt istoric:  

  Școala Postliceală Sanitară “Fundeni” este plasată în zona de est a orașului, în vecinatatea 

Spitalului Clinic “Fundeni” și a Colegiului Tehnic “Victor Babeș”. 

Fondată în anul 1950, unitatea școlară este  astăzi o importantă instituție de învățământ de stat din 

România în domeniul pregătirii asistenților medicali, reprezentând în același timp, un centru pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice din domeniu. 

Școala a făcut parte din  Grupul Şcolar “Victor Babeș “Bucureşti și,în anul 1999, prin ordin emis 

de  Ministerul Educației, școala devine instituție cu personalitate juridică. 

Avînd o bună dotare materială, beneficiind de resurse umane bine pregătite profesional, școala 

formează  asistenți medicali de diferite specializări care se regăsesc după absolvire în rețeaua spitalelor 

din Bucureşti, din țară sau de la nivel european. 

Începând cu anul 2008 școala a fost implicată în derularea unor proiecte cu finanațare  europeană 

ca beneficiar sau partener. Astfel amintim, Proiectul “Nursing –Convergența pregătirii preuniversitare 

medicale cu viața activă 2009-2011 “, Proiectul strategic”Învața omeserie”, Programul Operaţional  

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, ”S.O.S Sectorul Medical”Proiectul Pilot pentru 

eficientizarea practicii și inserției, corelat cu campanii naționale de promovare,orientare și consiliere, în 

scopul reducerii deficitului de personal medical”   

 Programul Multiregional de îmbunătățire a tranziției de la școală la viața activă pentru elevii din 

școlile sanitare 2010-2013 și Programul Transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a 

elevilor din școlile postliceale sanitare  pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața 

activă2010-2013, sunt de asemenea proiecte de impact pentru elevii școlii. 
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Realizarea de parteneriate cu reprezentanți ai comunițatii, implicarea elevilor în multe activițăți 

extrașcolare, editarea revistei școlii sunt deopotrivă argumente ce ne îndreptățesc să credem în deviza 

acestei școli -EDUCAȚIA DĂRUIEȘTE SĂNĂTATE- 
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B. Date despre unitatea de învăţământ : 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “FUNDENI” BUCUREŞTI – 

Este o școala postliceală cu profil sanitar,învățământ de zi. Pregătirea elevilor se realizează  la 

următoarele specializări  - asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical 

balneofiziokinetoterapie,asistent medical de laborator și asistent medical radiologie.  

Clasele propuse prin planul de școlarizare sunt finanțate de la bugetul de stat și prin autofinanțare. 

Indicele de promovabilitate în anii precedenți este de peste 90% pentru toți anii de studiu . 

Planul de școlarizare al Școlii Postliceale Sanitare „Fundeni" pentru anul școlar 2017-2018 cuprinde  

învățământ postliceal anii I, II și III cu următoarele specializări: 

Calificarea profesională 

Anul 

de 

studiu 

Nr. total clase Nr. clase Buget 
Nr. clase cu 

Taxă 

Asistent medical generalist I. 20 5 15 

Asistent medical generalist II. 13 5 8 

Asistent medical generalist III. 17 5 12 

 

Calificarea profesională 

Anul 

de 

studiu 

Nr. clase 

unitate 
Nr. clase Buget 

Nr. clase cu 

Taxă 

Asistent medical de farmacie I. 1 1 0 

Asistent medical de farmacie II. 3 2 1 

Asistent medical de farmacie III. 4 2 2 
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Calificarea profesională 
Anul de 

studiu 

Nr. clase 

unitate 

Nr. clase 

Buget 

Nr. clase 

cu Taxă 

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie I. 
2 1 1 

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie II. 
2 1 1 

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie III. 
2 1 1 

 

Calificarea profesională 

Anul 

de 

studiu 

Nr. clase 

unitate 

Nr. clase 

Buget 

Nr. clase cu 

Taxă 

Asistent medical de radiologie I. 
3 1 2 

Asistent medical de radiologie II. 
2 1 1 

Asistent medical de radiologie III. 
3 1 2 

 

Calificarea profesională 

Anul 

de 

studiu 

Nr. clase 

unitate 
Nr. clase Buget 

Nr. clase cu 

Taxă 

Asistent medical de laborator I. 
1 1 0 

Asistent medical de laborator II. 
1 1 0 

Asistent medical de laborator III. 
1 1 0 

 

Curriculumul școlar pentru învățământul postliceal are structură modulară. Modulele sunt constituite din 

conținuturi teoretice, laborator tehnlogic și  pregatire practică/clinică .Conținuturile de pregătire practică asigură 

formarea de competențe specifice asistentului medical. 
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Cursurile se desfășoară în doua schimburi: anul I între orele 7,00 -13,20 și anii II și III între orele 

13,30 - 19,55. 

Școala funcționează într-o cladire proprie unde se află 12săli de clasă, dotate cu  mijloace   

moderne pentru desfașurarea procesului de învățământ,10săli de demonstrație, dotate cu toate 

echipamentele necesare pentru asigurarea pregătirii practice a elevilor în tehnicile de nursing, 5 săli de 

laborator de specialitate  pentru anatomie1 laborator, pentru farmacie 3 laboratoare  și 1 laboratorpentru 

informatică, dotate, în cadrul Programului Phare Vet, cu cea mai modernă aparatură în domeniu, inclusiv 

echipamente audio-video. 

Școala deține o bibliotecă  cu aproximativ 20.000 de volume de specialitate și un laborator 

multifuncțional destinat orelor de curs și activităților extracurriculare. 

Sursă:Raport de inspecție de validare a raportului procesului de autoevaluare -Noiembrie 2017 

Resursele materiale ale școlii: 

Școala Postliceală Sanitară  ,,Fundeni” beneficiază de două clădiri: 
- Clădirea A – tip scoală = p+2 

- Clădirea C2– în prezent transformată pe jumătate în spațiu de învățământ , ¼ biblioteca școlară 

și spații tehnice.  

Din punct de vedere juridic complexul sanitar ,, Fundeni “ a  fost construit în perioada 1968-1975 

de către Ministerul  Sănătății și în prezent a trecut în patrimoniul Primariei Sectorului 2.Școala 

beneficiază de încalzire centrală, apă curentă, canalizare, gaze, curent electric.  

Dotarea cu calculatoare  a școlii :  

• calculatoare utilizate  de către cadrele didactice:27 

• calculatoare utilizate în activități cu elevii: 50 

De asemenea școala beneficiază de material didactic bogat dintre care amintim table interactive,  

simulator de naștere și intervenție, manechine, tors uman, microscoape, mulaje, preparate microscopice, 

planșe necesare orelor de curs. 
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PERSONAL  UNITATE  -  2017-2018 

CADRE DIDACTICE / PERSONAL AUXILIAR/ PERSONAL NEDIDACTIC 

 Numar total cadre didactice =109 

• Titulari = profesori 29, maiștrii instructori 18 

• Suplinitori =8, profesori 5, maiștrii instructori 3 

• Asociați =46 

• Pensionari = 14, profesori 5, maiștrii instructori 9  

 

DEFINITIVAT 
GRAD 

DIDACTIC  II. 

GRAD 

DIDACTIC  I. 
DOCTORAT 

FĂRĂ 

DEFINITIVAT 

28 11 29 3 38 

 

 Numar personal didactic auxiliar =9 

 Numar personal nedidactic =6 

 

Nr. total norme 

didactice 

Nr. norme acoperite 

de personalul școlii 

în cadrul normei 

Nr. norme acoperite 

de personalul școlii 

la plata cu ora 

Nr. norme acoperite 

de 

asociați/colaboratori 

120,59 40,8 24,6 55,19 

 

ELEVI  - 2017-2018 

 Total elevi înscrisi la început de an =1945 

Elevi transferați de la alte școli =0 

Elevi  transferați la alte școli 2 

Elevi care au abandonat/retrași 31 

Total elevi la sfârșitul semestrului I. =1912 
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1.3 ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ȘCOLAR PRECEDENT 

Administrativ rezultate notabile 

• Renovarea interioară și exterioară a școlii în procent de 95% 

• Dotare materială pentru laboratoare, biblioteca școlară, 

• Achiziționarede mobilier pentru laboratoarele destinate claselor de farmacie  

• Îmbunătățirea fondului stiințific de carte  

Activități derulate in parteneriat cu alti actori educaționali,comunitari 

• În baza protocolului de cooperare încheiat între “Asociația Foisorul de Foc = Voluntariat și 

Parteneriat pentru Viața” în vederea aplicării Programului activităților de pregătire a structurilor din 

cadrul Diviziei Civice Voluntare de Educație și Instruire pentru situații de urgența , Detasamentul de Prim 

Ajutor al Scolii Postliceale Sanitare “ Fundeni” a desfășurat programul de pregătire sanitară și prim ajutor 

cu tema: Aspecte etico-legale ce vizează salvatorul ( obiective comportamentale și de cunoaștere, 

pregătirea psihologică pentru elevii ce doresc sa devina voluntari) și cu tema  Comunicarea în situații 

obișnuite și în situații de urgentă. 

• Potrivit acestui  Protocol de colaborare încheiat între Asociația “ Foișorul de Foc” Voluntariat și 

Parteneriat pentru Viața și Școala Postliceală Sanitarî “Fundeni” în vederea aplicării Programului 

activităților de pregătire a structurilor din cadrul Diviziei Civice Voluntare de Educație și Instruire pentru 

situații de urgență pentru anul școlar 2017 – 2018, Detașamentul de Prim ajutor al Școlii Postliceale 

Sanitare “Fundeni” a desfășurat și desfășoară programe de pregătire sanitarăși de prim ajutor. 

• Au fost organizate simpozioane și mese rotunde care au cuprins manifestări organizate anual cu 

tematicăspecificăși la care au participat aproximativ 200 de elevi, cadre didactice din școală și din alte 

școli sanitare din Bucureşti și din țară. 

• Acțiuni umanitare la camine de bătrâni/ copii 

• Din numărul total de absolvenți în anul 2017, majoritatea dintre aceștia se regăsesc în rețeaua 

sanitară de stat și privată fapt ce dovedește buna pregătire a asistenților medicali care au urmat cursurile 

școlii.  
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Participarea unor  cadrelor didactice la manifestări naționale și internaționale de profil 

după cum urmează: 

• CONFERINŢA ICLEL 2017 – 3 rd International Conference on Lifelong Education and 

Leadership for All – Escola Superior de Educao de Porto, Portugalia (12-14 septembrie 2017). - “The 

importance of developing the psychopedagogical skills of the tutors in training the future nurses”. 

• CONFERINŢA – 7th Rizal Library International Conference – Ateneo de Manila University, 

Quezon City, Philippines(16-18 noiembrie 2017). -“Information and Knowledge Transmission in 

Education”. 

• In baza Protocolului de colaborare încheiat între Școala Postliceală Sanitară “Fundeni” și 

Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență se desfașoară pe perioada anului școlar 2017 – 

2018 activități practice de educație și instruire pentru situații de urgență în care participă elevii școlii, 

folosindu-se materiale didactice specifice puse la dispoziție de către Divizia Civică Voluntară.  

• În baza Protocolului de colaborare încheiat intre Școala Postliceală Sanitară “Fundeni” și Spitalul 

“Regina Maria” se desfașoară pe perioada anului scolar 2017 – 2018 activități de îmbunătățire a 

competențelor specifice dobândite prin stagii de pregătire practicăa elevilor școlii. 

• Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a cadrelor didactice, Editia a XVI-a-Brașov 

• Conferința Internațională a ICN Barcelona, Spania 2017; 

• Conferința END-INTERNAȚIONAL ON EDUCATION AND NEW DEVELOPEMENT-

Lisabona Portugalia  

• Conferința Internațională de cercetare Cluj Napoca  

• Conferința Națională Managementul Calității în Sănătate –București 

• Conferința -Metodologia și procedura de evaluare  acreditare a spitalelor Constanța  

•  Un număr de 5 cadre didactice au participat la realizare unui nou SPP-  și curriculum pentru 

asistenții medicali generaliști  

• Școala editează Revista “Nursing și Educatie”, (nr.1-6) destinată elevilor și profesorilor școlii  

• Derularea Programului  Erasmus reprezintă o altă oportunitate care vizează bunele practici. 

Programul este realizat în parteneriat cu Turcia.  
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1.4  CONTEXT NAȚIONAL  

În documentele care stau la baza elaborării planului de acțiune al școlii, respectiv Planul Regional 

de Acțiune al Învățământului (PRAI) al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025  și Planul 

local de acțiune din Învățământ al Municipiului Bucureşti 2013-2020  (PLAI)  sunt prezentate aspecte 

relevante cu importanță în elaborarea strategiei instituționale. Conturăm câteva elemente care  se 

constituie  în prioritățile naționale 

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

educaţia şi formarea profesională  amintim:  

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

•  Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;  

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;  

•  Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.  

 

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

obiectivele strategice:  

• Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii; 

• Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională,  

• Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale; 

• Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 

profesionale; 

 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile 

menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 (PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025   pag 11-13)  
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1.5  OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI REGIONALE ȘI LOCALE   

În PRAI  sunt menționate totodată obiective majore  la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov privind 

educația și formarea profesională după cum urmează:  

1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională; 

2. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot parcursul vieții; 

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților; 

4. Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și tehnic. 

PLAI al  Municipiului Bucureşti 2013- 2020, subliniază elementele de bază specifice ale formării 

profesionale în general.  

 Astfel sunt prezentate prioritățile  europene ale formării profesionale  după cum urmează: 

1.Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării profesionale prin 

măsuri ca: 

• Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc EQF şi ECVET 

• Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente: Europas, EQF, ECVET, ECTS. 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale  cu scopul creşterii 

atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii care să permită VET să aibă un rol important în politicile 

educaţionale şi în strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi în vederea realizării următoarelor  

obiective: promovarea simultană a echităţii performanţei afacerilor, competitivităţii şi inovării (dublul rol 

al educaţiei: social şi economic); facilitarea posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi acele competenţe 

necesare schimbării unui loc de muncă, exercitării cetăţeniei active şi a dezvoltării personale.  

3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii cu scopul adaptării politicilor VET la 

cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali pentru securizarea dezvoltării carierei şi creşterea 

competitivităţii. 

4. Eficientizarea guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET prin măsuri care vizează 

• Îmbunătăţirea cooperării europene în VET; 

• Asigurarea implementării şi monitorizării Procesului Copenhaga; 

• Creşterea vizibilităţii Procesului Copenhaga 

•  Consolidarea schimburilor de experienţă şi a cooperării cu ţările terţe şi organizaţiile 

internaţionale 

(PLAI al  Municipiului Bucureşti 2013- 2020  pag 55-56) 
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PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025   menționează următoarele priorități și 

obiective: 

Prioritatea 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu 

cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi asupra posibilităţilor de continuare în 

învăţământul superior din regiune sau de găsire a unui loc de muncă  

Obiective:  

O1.1: Identificarea nevoilor de calificare  

O1.2: Corelarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu nevoile de 

calificare  

O1.3: Informarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic asupra ofertei educaţionale din învăţământul 

superior  

O1.4: Informarea viitorilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic asupra modalităţilor de căutare 

a unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă  
 

Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea învăţământului profesional 

şi tehnic  

Obiective:  

O2.1: Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale reprezentative la nivel regional şi local  

O2.2: Susţinerea creşterii parteneriatului dintre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, operatori 

economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate  
 

Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic  

Obiective:  

O3.1: Aplicarea de către unităţile teritorial administrative din regiunea Bucureşti Ilfov de proiecte de 

investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din 

regiune  

O3.2: Dotarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu echipamente  
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Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic  

Obiective:  

O4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice din învăţământul 

profesional şi tehnic  

O4.2: Dezvoltarea competenţelor de orientare şcolară şi profesională pentru cadrele didactice diriginţi din 

învăţământul gimnazial  

O4.3: Sesiuni de instruire / discuţii între consilierul şcolar şi cadrele didactice din învăţământul gimnazial 

pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor din gimnaziu  

 

Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic  

Obiective:  

O5.1: Realizarea de materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic  

O5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin învăţământul profesional 

şi tehnic  

O5.3: Promovarea în rândul elevilor din gimnaziu şi a părinţilor acestora a avantajelor parcurgerii unui 

traseu educaţional prin învăţământul profesional şi ethnic.Pe baza analizelor realizate în PLAI al  

Municipiului Bucureşti 2013- 2020 respectiv a contextului demografic, a mediului economic, a evoluţiei 

pieţii muncii şi a aspectelor din învăţământ, dar şi a studiilor previzionale şi de inserţie socio profesională 

a absolvenţilor, a analizei SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea, membrii CLDPS 

Bucureşti apreciază stabilirea următoarelor priorităţi, secondate de obiective măsurabile detaliate în 

planul de acţiune: 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare identificate 

la nivelul capitalei / regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală pentru formarea 

profesională continuă a adulţilor 

Obiective specifice: 

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală / al unităţilor de 

învăţământ în vederea identificării nevoii de formare 

Obiectivul specific 1.2 – Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate pe piaţa 

muncii din capitală 

Obiectivul specific 1.3 – Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei adulte la cursuri 

de formare profesională continuă 
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PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea atragerii 

populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 

Obiective specifice: 

Obiectivul specific 2.1 – Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în cadrul 

unităţilor cu învăţământ gimnazial din capitală 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Obiective specifice: 

Obiectivul specific 3.1 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT 

Obiectivul specific 3.2 – Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în vederea 

creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în 

vigoare 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din 

unităţile şcolare IPT din capitală 

Obiective specifice: 

Obiectivul specific 4.1 – Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare 

profesională 

Obiectivul specific 4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de 

activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea 

alegerii traseului profesional al elevilor 

Obiective specifice: 

Obiectivul specific 5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi 

orientare în vederea alegerii traseului profesional 
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PARTEA a  II a 

ANALIZA NEVOILOR  

2.1 Analiza mediului extern 

 

    Municipiul Bucureşti este situat în sud-estul țării în partea centrală  a Câmpiei Române. 

Are o suprafața de 228 Km pătrați. Municipiul Bucureşti 

cuprinde șase sectoare administrative cu o specificitate și cu 

anumite particularități în ceea ce privește structura 

populației, accesul la educație,performanțe economice. 

          Populația regiunii este de 2.263.261 locuitori 

în 2010.Proiecția demografică la nivelul municipiului a 

cunoscut o scădere importantă mai ales pe segmentul de 

vârstă de 15-24 de ani la nivelul anului 2013. 

      Pentru grupa de vârstă de 15-64 de ani s-a  observat o scădere moderată până în 2015,care va 

ajunge în anul 2025 la o scădere de 8,5%. 

        Municipiul Bucureşti are o populație cu o densitate mai mare în mediul urban iar 

concentrarea serviciilor și a activităților economice din capitală conferă municipiului o dinamică 

superioară altor orașe din țară.  

Analiza demografică – se menționează o scădere a populației de vârstă școlară corelat cu 

îmbătrînirea populației fapt ce va influența oferta scolilor. 

Analiza economică remarcă  o anumită tendință de crestere a ponderii serviciilor. La nivelul 

municipiului Bucureşti  se constată o creștere a economiei fapt ce are drept consecință implicarea 

agenților economici în parteneriate viabile în vederea realizării pregătirii practice/clinice a elevilor. 

Analiza pieței muncii analizele conturează o tendință descrescătoare a ratei de activitate pentru 

municipiul Bucureşti.Acest lucru impune necesitatea creșterii calității formării profesionale inițiale,prin 

promovarea coerentă a ofertei școlilor prin dezvoltarea resurselor umane și materiale ale IPT. 

Învățământul  postliceal la nivelul regiunii Bucureşti a cunoscut o creștere, dacă ne raportăm la 

anii 2013-2014. În anii 2015-2016  numărul elevilor  înscriși  scade.( PRAI al Regiunii de Dezvoltare 

Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 )  
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PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 )  pag 81 

 

 

 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 )  pag 83 
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La nivel regional Planul Regional de Acțiune furnizează cadrul de referință și conturează 

elementele de bază necesare elaborării Planului de Acțiune al Școli (PAS)  

        Principalele concluzii rezultate din analiza demografică (PLAI pag 13,14 ) sunt: 

• Declin demografic general; 

• Migrație externă în domenii precum IT, stiințe și tehnologie, medicină. Calificările căutate pe 

piața europeană sunt construcții, asistență socială, asistență medicală; se desprinde astfel nevoia de 

racordare realistă la piața europeană a muncii, a activității de informare orientare și consiliere; 

• Reduceri semnificative ale populației școlare pe diferite grupe de vârstă dar și o consolidare 

relativă a vârstei de mijloc fapt ce conduce la o perspectivă de creștere a procesului de formare continuă. 

Fața de cele prezentate  PLAI conturează  măsurile: 

• Optimizarea alocării resurselor; 

• Crearea de rețele de școli care să realizeze oferte cuprinzătoare și diversificate; 

• Apariția de nevoi sporite de personal calificat (asistenţă medicală,asistența socială) ca urmare a 

fenomenului de îmbătrânire demografică; 

• Programe de sprijin pentru participarea la educație a populației feminine ca urmare a ponderii 

ridicate a acesteia. 

Un alt aspect important desprins din PLAI  Municipiul Bucureşti 2013-2020 (pag 25,26),  vizează 

ponderea crescută a serviciilor, fapt ce ar trebui să se reflecte în planurile de   școlarizare în concordanță 

cu cererea pieței muncii. 

Ca urmare  a celor prezentate succint,  implicațiile pentru  pentru ÎPT presupun adaptabilitatea 

forței de muncă la sarcini de lucru diverse prin: 

• Asigurarea unei pregătiri de bază largi,competențe tehnice generale solide; 

• Consolidarea pregătirii profesionale cu competențe profesionale specifice economiei de piață; 

• Promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

 

Carăspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele 

de competitivitate, trebuiesc avute în vedere următoarele aspecte: 

• creşterea nivelului de calificare; 

• importanţa competenţelor cheie şi a limbilor străine; 

• formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare; 
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• colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: 

tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

• formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

 

Diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de 

activităţi producătoare de bunuri şi servicii, trebuie să conducă la realizarea unui parteneriat real şcoală-

agenţi economici, indiferent de domeniul de pregătire.Indicatorii de ieșire sunt  de  asemenea relevanți 

pentru a evalua eficiența unei unități scolare. 

Pentru demersul institutional de proiectare a principalelor ținte strategice se iau în analiză în mod 

deosebit rata abandonului școlar  care este un indicator important în cadrul politicilor de coeziune 

economică și socială în strânsă legatură cu accesul la educație.Fenomenul este  prezent în zonele cu 

populație săracă,zonele periferice -sursă PLAI Bucureşti 2013-2020 pag 64) 

Rata de absolvire este un alt indicator care se referă la absolvenții unui nivel de educație din totalul 

populației în vârstă teoretică de absolvire, specific nivelului de educație și care ar trebui să reprezinte un 

reper major în evaluarea unei școli posliceale. De asemenea rata de succes la examenele finale de 

certificare a competențelor profesionale reprezintă un alt reper important pentru a creiona țintele 

strategice instituționale.  

Prioritatile strategice naționale ale politicilor de ocupare a forței de muncă reprezintă de asemenea 

fundamentul  strategiei de  dezvoltare  instituțională a Scolii Postliceale Sanitare “Fundeni”Bucureşti. 

Aceasta cuprinde în  esență, promovarea adaptabilității forței de muncă, a  conceptului învățării pe 

parcursul întregii vieți precum și a formării profesionale continue.  
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2.2 Analiza nevoilor –Mediul intern  
ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 Analiza SWOT – INSTITUŢIONALĂ 
 

S W 

• Școală cu tradiție în învățământul sanitar; 

• Pentru  calificările oferite, şcoala dispune de  

materialul curricular corespunzător –suporturi de 

curs,carte de specialitate 

• Colectivul didactic este pregătit profesional, 

calificat; 

• Există o bună  repartizare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice, prin 

constituirea de comisii pe probleme specifice; 

• Există cabinete, laboratoare, săli de clasă, 

săli de demostrație,funcţionale pentru toate 

disciplinele şi modulele predate în şcoală; 

• Școala asigură un mediu școlar 

sigur,favorabil dezvoltării resurselor umane 

existente; 

• Un număr mare de unități spitalicești sunt 

partenerele școlii, pentru efectuarea stagiilor 

clinice; 

• Implicarea școlii în proiecte cu finanțare 

externă; 

• Modesta implicare a  unor cadre 

didactice privind aspecte precum utilizarea 

metodelor activ-participative, utilizarea TIC în 

actul învățării; 

• Diminuarea motivaţiei cadrelor 

didactice pentru anumite aspecte ale activităţii 

didactice (activităţile extracurriculare, 

procurarea materialelor didactice); 

• Necesitatea dotării în continuare a 

laboratoarelor și sălilor de demonstrație; 

• Cultură organizatională modest 

dezvoltată; 

• Comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu 

factorii  externi nu este constant  eficientă; 

• Școala nu este  permanent promovată; 

• Neeligibilitatea  alocării unor fonduri 

pentru promovarea şcolii 

O T 

• Identificarea oportunităţilor de formare a 

cadrelor didactice; 

• Buna integrare a absolvenților pe piața 

muncii; 

• Reducerea populaţiei şcolare; 

• Concurența existentă prin apariția unui 

număr mare de școli de profil; 
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2.3.ANALIZA SWOT – PE DOMENII MANAGERIALE 
CURRICULUM 

Curriculum școlar al școlii postliceale are rolul de a crea competențe generale și specifice pentru 

elevii care urmează cursurile școlii noastre. 

 

Comisiile metodice din școală își canalizează managementul de nivel mediu pe: 

• organizarea procesului didactic cu accent pe învățarea centrată pe elev; 

• calitatea documentelor privind proiectarea didactică, evaluarea demersului didactic; 

• utilizarea metodelor activ- participative în procesul de învățare; 

• integrarea de metode de autoevaluare,interevaluare și feed-back. 

 

Prin relaționarea cu elevii, profesorii școlii urmăresc de asemenea, menținerea unui procent ridicat 

de promovabilitatea la examenele de absolvire, precum și formarea la elevi a unor  atitudini de 

respect,toleranța, spirit de inițiativă, antreprenoriat. 

Metodele de evaluare folosite (studii de caz, proiecte, fise de lucru, portofolii) urmăresc 

dobândirea și dezvoltarea de competențe specifice, motivarea elevilor și implicarea acestora în procesul 

de învățare. 

Aplicarea curriculumului urmărește de asemenea promovarea egalității șanselor pentru elevi. 

Elevii manifestă o atitudine pozitiv- apreciativă față de programele de învățare și față de  

activitățile organizate la nivel de școală sau împreună  cu alți actori educaționali. 

 

CURRICULUM 
S W 

• Cadre didactice implicate  în comisii 

naționale de  elaborare a curriculumului; 

• Școala dispune de material curricular specific-

planurilor de învățământ,programe școlare,standarde 

de pregătire profesională,suporturi de curs, cărți de 

specialitate 

• Utilizarea modestă a soft-urilor 

educaționale; 

• Număr mic de specialiști 

încadrați cu normă întreagă; 
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• Elaborarea unor ghiduri de practică ca 

instrument pentru realizarea evaluărilor finale; 

• Existența unui fond de carte de specialitate; 

• Editarea unui reviste de specialitate; 

O T 

• Aplicarea noului curriculum școlar; 

• Posibilitatea continuării studiilor prin forme 

de învățământ universitar; 

•  Participarea la activități științifice pe plan 

local,național și internațional; 

• Nu există manuale elaborate 

pentru toate disciplinele; 

• Inerția manifestată în 

reorganizarea conținuturilor științifice 

în conformitate cu noutățile în 

domeniu; 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 Încadrarea cu personal didactic respectă metodologia de mobilitate și legislația în 

vigoare.Conducerea școlii manifestă o preocupare constantă pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice,prin informarea și facilitarea participării acestora la cursuri, conferințe, simpozioane de 

specialitate.  

La nivelul școlii sunt create comisii metodice conform regulamentelor, comisii care funcționează 

în deplină colaborare cu scopul realizării obiectivelor strategice instituționale. 

Privind populatia școlară, majoritatea elevilor școlii noastre provin din mediul urban dar și din 

zona limitrofă orașului Bucureşti, medii neomogene cu posibilități materiale scăzute și care nu dispun de 

sprijin   din partea familiei. 

Elevii școlii   au  domiciliul în această localiatate  -1479 și în altă localitate -800 (sursă Raport 

anual de evaluare internă a calității 2016-2017) 

Evaluarea internă este realizată de Comisia de Control Managerial Intern si Comisia de Evaluare 

și Asigurare a Calității. Elevii au o comunicare eficientă cu profesorii și sunt implicați în luarea deciziilor. 
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S W 

• Ponderea Cadrelor  didactice calificate; 

• Ponderea personalului didactic cu gradul 

didactic I și II, definitivat, atestă competenţa 

profesională,  

• Participarea unui număr mare de cadre 

didactice la seminarii,manifestări științifice; 

• Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

este bine pregătit, devotat şcolii (cu mare vechime 

în unitatea şcolară); 

• Dezvoltarea sistemului informațional 

specific compartimemtelor funcționale ale școlii; 

• Cadre didactice din școala sunt metodiști ai 

inspectoratului; 

• Existența unor cadre didactice membre în 

comisii naționale de specialitate; 

• Ofertă educațională adaptată intereselor 

beneficiarilor direcți; 

• Sunt modeste  încercările de inovaţie 

didactică; 

• Fluctuația personalului medical, un 

număr mare de colaboratori din spitale; 

• Implicarea insuficientă a unor cadre 

didactice în activitățile organizate de către 

școală; 

• Modesta motivație a unor angajați din 

rândul personalului didactic și didactic auxiliar 

pentru formarea continuă; 

 

O T 

• Existenţa unor programe de formare 

continuă adresate personalului  didactic şi didactic 

auxiliar prin proiecte europene sau 

naționale,regionale; 

• Grad ridicat de inserție profesională în 

domeniul sanitar; 

• Influența unor factori sociali impune 

identificarea de catre elevi a unor locuri de 

muncă fapt ce influențează pregătirea acestora; 
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Cadre didactice ale școlii cu performanţe de prestigiu 

 

Publicații: 
•  Prof. Dr. Crin Marcean, Maria Parlog – “Fundamente de nursing” 

•  Prof. Dr. Crin Marcean – “Nursing organizațional și management” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Elena Ciofu – Íngrijirea bolnavilor cu afecțiuni respiratorii și 

cardiovasculare” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Beatrice Predoi – “ Îngrijirea bolnavilor cu boli infecto-contagioase” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Beatrice Predoi – “ Îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni ale tubului digestiv 

și glandelor anexe” 

•  Prof. Dr. Crin Marcean, Iancu Elena - “ Îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni ale aparatului excretor” 

•  Dr. Mihai Ichim – “ Manual de psihiatrie” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Dr. Mihăilescu Vladimir – “ Puericultura și pediatrie” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Iancu Elena – “ Urgențele medicale” – Vol. I 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Toma Eleonora – “Hemoragia digestivă superioară” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Iancu Elena – “Îngrijiri în psihiatrie” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Dr. Terențiu Tiberiu Vlad – “ Urgențe în Pediatrie” 

• Prof. Dr. Crin Marcean, Dr. Vladimir Mihailescu – „Nutriție și dietetică”, ghid pentru asistenții 

medicali  

• Prof. Dr. Crin Marcean - “Tratat de nursing” – Editura Medicală 2010 

• “Ghidul standardizat de practică”, realizat în cadrul Proiectului ,, Nursing – convergența pregătirii 

preuniversitare medicale cu viața activă, derulat prin Fondul Social European, Programul Operaţional 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

• Ghid de farmacologie. îndreptar pentru asistenții medicali și asistenții de farmacie – autori Prof. 

Dr. Crin Marcean și Dr. Vladimir Manta Mihăilescu. 

• “ Caietul de practică pentru elevii din școlile postliceale sanitare   “ elaborat in cadrul 

“Programului Multiregional de îmbunătățire a tranziției de la școala la viața activă pentru elevii din 

școlile sanitare 2010-2013”. La conceperea “ Caietului de practică pentru elevii din școlile postliceale 
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sanitare”au participat – Prof. Dr. Crin Marcean, Prof. Toma Eleonora, Prof. Bubulac Veronica, Prof. 

Oglindă Tatiana si Prof. Tiurean Lavinia. 

• ,,Anatomie şi fiziologie umană – descriptivă şi aplicată” Mihaela Alexandru,Crin Marcean , 

Vladimir Manta Mihăilescu-editura Medicală 2014 

• Crin Marcean, Elena Iancu - Manual de nursing vol IV. – 2003 -editura PROTIP  

• Crin Marcean, Beatrice Predoi - Manual de nursing vol III. –2002 -editura PROTIP  

• Crin Marcean, Beatrice Predoi - Manual de nursing vol I. – 2001-editura PROTIP 

• Crin Marcean, Elena Ciofu - Manual de nursing vol II. –2001- editura PROTIP  

• Noul curriculum pentru asistenții generaliști a fost elaborat de către o echipă selectată la nivel 

național.Cadre didctice din școală au participat la elaborarea acestuia: profesor doctor Crin Marcean, 

profesor Elena Iancu, profesor Liliana Marcela Timofte,profesor Mihaela Alexandru, profesor Mariana 

Andriescu. 

Se constată faptul că, ponderea mai mare a claselor este dată de specializarea asistent medical 

generalist, profesie reglementată, oferta școlii prezintă de asemenea o diversificare în concordanță cu 

cerintă conturată pe piața muncii.  

Monitorizarea absolvenților arată faptul că, pentru toate specializările existente în școală peste 

60% dintre absolvenți sunt integrați în rețeaua școlară publică și privată și un procent mic de elevi nu 

lucrează în domeniul sanitar. Acest feed-back instituțional denotă faptul ca elevii școlii dobândesc 

competențe care să le permită angajarea în rețeaua sanitară . 
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RESURSE MATERIALE 
S W 

•  Existenţa unui număr  corespunzător de 

laboratoare, săli de demonstrație,săli de clasă  în 

raport cu numărul disciplinelor cuprinse în 

planul de învăţământ; 

• Modernizarea laboratoarelor,sălilor de 

curs  şi a bibliotecii şcolare prin achiziţii 

publice; 

• Amenajarea unei săli multifuncționale; 

• Şcoala dispune de mijloace de 

învăţământ pentru majoritatea disciplinelor,  

• Amenajarea căilor de acces ale 

școlii,renovarea interioară și exterioară a 

școlii; 

• Utilizarea calculatorului și a 

programelor sofware în activități administrative; 

• Modesta dotarea laboratoarelor şi sălilor 

de clasă din  şcoală cu echipamente moderne, de 

ultimă generaţie; 

• Dotare insuficientă cu sisteme IT în toate 

sălile de curs; 

• Lipsa unui Centru de Documentare și 

Informare, dotat corespunzător. 

 

O T 

• Existența de resurse financiare 

extrabugetare poate reprezenta o oportunitate de 

finanțare a unor proiecte proprii de îmbunătățire 

a bazei materiale; 

• Spațiu redus; 

• Utilizarea sporadică a mijloacelor IT în 

procesul de învățare; 
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Numărul de cabinete, laboratoare, ateliere 

în raport cu numărul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi 

funcţionarea acestora 
Școala Postliceală FUNDENI Bucureşti dispune de 12 săli de clasă, 5 cabinete și 10 săli de 

demonstratie, 1 sală multifuncțională pentru  desfăşurarea procesului instructiv – educativ pentru toate 

disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.  

Nr. 

crt. 
DENUMIRE DISCIPLINA DE 

BAZĂ 
DISCIPLINA 
ÎNRUDITĂ OBSERVAŢII 

1 10 săli de 
demonstrație Nursing  Activitati 

extracurriculare  

2 1.Laborator de științe Anatomia și 
fiziologia omului   

Microbiologie 
Embriologie și 

genetică  
 

3 3 Laboratoare de 
farmacie  Farmacie    

4 3 cabinete de nursing Nursing   

5 1 Laborator 
calculatoare  Informatică   

6 Sală multifuncțională  Nursing 
BFT 

Activități 
extracurriculare   

7 12 Sali de clasă Discipline generale    

8 Săli destinate 
administrației 

Secretariat 
Contabilitate     

9 Cabinet CEAC Activitate comisie 
CEAC   

10  Cabinet medical   Cabinet medical     
11 2 Săli de arhivă Arhivare documente    
Fondul de carte al bibliotecii cuprinde aproximativ 20 000 volume, care  sunt în concordanţă cu 

programele şcolare. 

Anual, un număr mare de elevi şi profesori apelează la acest fond de carte în procesul de instruire 

şi educaţie. 
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ȘCOALA  are ca prioritate identificarea de fonduri necesare pentru transformarea bibliotecii în 

Centru de Documentare şi Informare în perioada de desfășurare a acestui proiect . 

De asemenea, școala beneficiază de material didactic bogat dintre care amintim table interactive, 

echipament complet de sonorizare, simulator de naștere și intervenție, manechine, tors uman, 

microscoape. 

RELAȚII COMUNITARE 
 

S W 

• Şcoala este bine percepută în comunitate; 

• Participarea la şedinţele Consiliului de 

administraţie a reprezentantilor comunității 

stimulează și motivează demersul echipei 

manageriale; 

• Școala are parteneriate cu unități 

spitalicești și de profil fapt ce asigură buna 

pregatire practică a elevilor; 

• Școala organizează activități 

extracurriculare cu parteneri comunitari și 

educaționali cu scopul dezvoltării competențelor 

elevilor și cadrelor didactice; 

• Cultivarea modestă a parteneriatelor 

materializată doar prinprotocoale de asigurare a 

practicii; 

• Număr limitat de parteneriate încheiate cu 

furnizorii de educație din ţările europene; 

 

 

O T 

• Prezenţa unei unități spitalicești în  

vecinătatea şcolii; 

• Menținerea interesului elevilor pentru 

oferta școlii; 

• Recunoașterea diplomelor la nivel 

european; 

• Lipsa unei legislații care să stimuleze, 

motiveze  partenerii care sunt implicați în practica 

elevilor; 
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Programe de cooperare şi parteneriat 
cu alte unităţi  

 

 Școala Postliceală Sanitară  ,,Fundeni”  dezvoltă  relaţii sistemice cu următoarele instituţii:  

 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 Primăria Sectorului 2, Consiliul Local, Secția 7 Poliție  

 OAMGMAMR național și filiala București. 

 Unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil similar din rețeaua de stat și particulară 

 Unități de învățământ  din țara - Şcoala Posliceală Sanitară Arad,Iași, Brașov, Craiova, Constanţa. 

 Unități spitalicești,farmacii 

 Organizatii nonguvernamentale care desfașoară activități în domeniul sanitar. 
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PARTEA A 3-A –COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 
 

1.Strategia instituțională ( obiective și ținte strategice); 

2.Operaţionalizarea  obiectivelor și țintelor strategice instituționale 2017-2022; 

3. Plan operaţional 2018-2019; 

4.Analiza bugetului. 
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Analiza SWOT realizată pe domenii manageriale evidențiază elementele care stau la baza stabilirii 

obiectivelor generale pentru Școala Posiceală Sanitară” Fundeni”Bucureşti.Aspectele ce se doresc a fi 

dezvoltate se corelează de asemenea cu misiunea și cu  valorile  instituționale asumate de catre 

comunitatea școlară : 

• Calitate,  

• Profesionalism, 

• Responsabilitate, 

• Deontologie profesională. 

Operaținalizarea Strategiei instituționale  are de asemenea în vedere transformarea punctelor 

slabe în puncte forte instituționale pe baza oportunităților și având în vedere amenințările conturate în 

diagnoză.Ca urmare se desprind idei ce se vor constitui în ținte strategice majore ce au în vedere; 

• Promovarea managementului participativ la nivelul școlii și al clasei în vederea asigurării 

egalizării șanselor; 

• Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii  prin dotarea spatiilor destinate învățării cu echipamente 

moderne, de ultimă generaţie; 

• Asigurarea  calităţii şi eficienţei întregului proces instructiv – educativ din şcoală inclusiv prin 

creșterea motivației personalului școlii  pentru formarea continuă și pentru promovarea unor noi metode 

de predare și evaluare; 

• Motivarea și implicarea  beneficiarilor directi și indirecți ai actului educațional  în viața școlii; 

• Integrarea  noilor tehnologii în activitatea didactică prin utilizarea TIC în procesul de învățare; 

• Asigurarea unui climat de siguranță pentru elevi  și personalul școlii, analiza și dezvoltarea 

culturii organizaționale ; 

• Dezvoltarea  parteneriatelor existente, inițierea unor noi parteneriate  

• Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii şcolii și eficientizarea comunicarii intra și 

interinstituționale. 
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1.STRATEGIA INSTITUȚIONALĂ 

Prezenta strategie este corelată cu analiza SWOT realizată pe domenii manageriale la nivelul 

instutuției școlare și cu prioritățile conturate în PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 

2016-2025 și PLAI  Municipiul Bucureşti 2013-2020. 

Aceasta are în vedere în mod special, asigurarea calității actului educațional oferit în vederea 

formării de competențe beneficiarilor direcți.  

Obiective  şi Ținte  strategice  

Obiective strategice Tinte  strategice Responsabilităţi 

1.Promovarea 

managementului 

participativ 

la nivelul școlii și al 

clasei în vederea asigurarii 

egalizarii șanselor 

• Diversificarea graduală a ofertei 

curriculare, a profilelor din învățământul 

postliceal; 

• Centrarea procesului de învățare pe 

elev, pe formarea și dezvoltarea 

competențelor de bază, pentru încadrarea 

lor eficientă pe piața muncii (peste 90 % 

promovabilitate la examenele de absolvire, 

peste 90% elevi încadrați pe piața muncii) 

• Realizarea unui studiu pentru 

analiza culturii organizaționale a 

comunitătii școlare 

Director 

Directori adjuncți 

Membrii CA 

Responsabil și membrii   

CEAC 

Cadre didactice 

2. Îmbunătăţireabazei 

materiale a şcolii prin 

dotarea spațiilor destinate 

învățării cu echipamente 

moderne, de ultimă 

generaţie 

 

 

• Modernizarea 

laboratoarelor,cabinetelor, sălilor de 

demonstrație prin achiziționarea de 

materiale didactice  

• Amenajarea  Centrului de 

Documentare şi Informare CDI 

 

Membrii CA 

Membrii CEAC 

Compartiment 

administrativ 

Bibliotecar 
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3.Asigurarea calităţii şi 

eficienţei întregului proces 

instructiv – educativ din 

şcoală 

 

 

• Stabilirea unor măsuricare să 

vizeze: 

- Creşterea  cu 10% anual  a ratei de 

absolvire    

- Reducerea cu 10% anual a riscului 

de abandon școlar 

- Reducerea cu 30% anual a 

absenteismului în rândul elevilor prin 

realizarea unor studii privind cauzele 

absenteismului  

- Sprijinirea procesului de învăţare, 

– Evaluare prin activităţi extracurriculare, 

de voluntariat  

- Modernizarea  resurselor didactice 

care oferă sprijin în procesul de învăţare 

- Utilizarea TIC ca instrument de 

învățare  

- Stimularea cadrelor didactice 

pentru participarea la cursurile de formare 

continuă și pentru aplicarea competențelor 

dobîndite în  predare (cel puțin 10% anual) 

 

Directori  

Membrii CA  

Cadre didactice 

Coordonatori clase 

 

4.Motivarea și implicarea 

beneficiarilor direcți și  

indirecţi ai actului 

educațional    în viaţa şcolii 

• Organizarea de  activităţi 

educative,  şcolare si extraşcolare cu 

scopul implicării unui număr mai mare de 

parteneri educaționali 

• Realizarea  de noi acorduri de 

parteneriat cu  instituţiisimilare și/sau din 

domeniul medical (cel puțin un acord 

anual) 

Membrii CA 

Membrii CEAC 

Șefi catedre  
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5.Integrarea noilor 

tehnologii în activitatea 

didactică 

• Integrarea noilor tehnologii în 

activitatea de predare – învăţare – evaluare 

• Implementarea şi evaluarea acestor 

măsuri 

Membrii CA 

Membrii CEAC 

Responsabil formare 

continuă 

Cadre didactice 

6.Asigurarea unui climat 

de siguranță pentru elevi  și 

personalul școlii, 

• Asigurarea pazei  ca serviciu 

specializat  

• Prevenirea și combaterea violenței 

• Reactualizarea parteneriatelor  cu 

instituții abilitate. 

• Implicarea,consultarea elevilor cu 

privire la deciziile organizaționale    

Director 

Directori adjuncți 

Coordonatori clase 

Consiliul elevilor 

Compartiment 

administrativ 

7. 

Dezvoltareaparteriatelor 

interne si externe 

 

• Realizarea de parteneriate cu 

administrația locală și agenții economici 

(anual) 

• Parteneriate cu unități similare din 

țară și  străinatate(cel puțin un acord de 

parteneriat anual) 

• Organizarea de activităţi 

extracurriculare și extrașcolare (anual) 

Director 

Directori adjuncți 

Coordonatori clase 

Cadre didactice 

 

8. Promovarea imaginii 

şcolii și eficientizarea 

comunicării inter și 

intrainstituțională 

• Actualizarea periodică a site-ului 

şcolii 

• Popularizarea activității şcolii în 

comunitatea locală  

• Crearea de echipe de cadre 

didactice, care să colaboreze cu diferite 

unități școlare liceale cu scopul 

popularizării ofertei școlii 

Membrii CA 

Membrii CEAC 

Responsabil imagine 

Bibliotecar 

Cadre didactice 
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2. OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR  ȘI ȚINTELOR STRATEGICE INSTITUȚIONALE 

ORIZONT TEMPORAL 2017-2022 

Domeniul MANAGEMENT GENERAL 

Obiectiv I. Promovarea managementului participativla nivelul școlii și al clasei în vederea asigurarii egalizării șanselor 

Ţinta 

1.Diversificarea graduală a ofertei curriculare, a profilelor din învățământul postliceal; 

2.Centrarea procesului de învatare pe elev, pe formarea și dezvoltarea competențelor de bază, pentru încadrarea lor eficientă pe 

piața muncii (peste 90 % promovabilitate la examenele de absolvire, peste 90% elevi încadrați pe piața muncii); 

3. Analiza culturii organizaționale a comunitătii școlare; 

Context 

Echipa managerială consideră că, abordarea    implementării  unui management participativ  presupune implicare și integrare. 

Implicarea este susținută de motivație iar integrarea exprimă capacitatea membrilor organizației de a influența și chiar de  controla 

deciziile organizaționale.  

 Rezultate așteptate  

• O mai bună fundamentare a actului decizional; 

• Stimularea  muncii de echipă cu scopul creerii unei culturi organizaționale motivante; 

• Menținerea și /sau creșterea procentului de promovabilitate la examenele de absolvire cu cel puțin 5% anual; 

• Ridicarea cu cel puțin 10% a procentului elevilor absolvenți integrați pe piața muncii  
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Acţiuni planificate 
Termen de 

realizare 
Responsanbili  Parteneri 

1.Organizarea de întălniri cu directorii de 

îngrijiri din spitale, cu tematici care 

vizează diversificarea ofertei curriculare 

în acord cu cerința pieții muncii   

Anual Directori  

Coordonatori clase 

Alte unităţile şcolare de profil  

Unități spitalicești 

2. Crearea unui chestionar de feed-bach 

on line de tip SURVEY(destinat 

monitorizării absolvenților) 

2019 Directori  

Coordonatori clase 

Informaticieni 

Unități spitalicești 

3.Realizarea unui studiu privind cultura 

organizatională a școlii  

2020 Directori 

Echipă responsabilizată 

Unități spitalicești 

Surse de finantare :extrabugetare/buget local 

Costuri – vor fi estimate prin inițierea unor  planuri punctuale /estimăm suma de 1000 RON necesare materialelor consumabile  

Obiectiv II. Asigurarea unui climat de siguranță pentru elevi  și personalul școlii 

Ținte  

1.Asigurarea pazei  ca serviciu specializat; 

2.Prevenirea și combaterea violentei; 

3.Reactualizarea parteneriatelor  cu instituții abilitate; 

4.Implicarea,consultarea elevilor cu privire la deciziile organizaționale. 
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Context   

Crearea unui climat de siguranța fizicăși spirituală reprezintă o conditie importantă pentru dezvoltarea culturii organizaționale. 

Acest lucru se materializează în promovarea politicilor naționale cu privire la prevenirea și combaterea violentei, prin dezvoltarea 

de parteneriate externe dar și prin implicarea elevilor în rezolvarea acestui tip de probleme 

Rezultate așteptate  

• Menținerea climatului de siguranță necesar desfăsurării în conditii optime a orelorde curs ; 

• Implicarea activă și constantă a elevilor în actul decizional; 

Activități planificate  
Termen de 

realizare  
Responsabiltati  Parteneri 

1.Realizarea de întâlniri de lucru cu 

reprezentanții instituțiilor care asigură 

paza specializată  

Anual  Directori  

Administrator  

Unități /firme de pază 

2.Organizarea de întâlniri de 

consultare,dialog cu reprezentanții 

elevilor  

Semestrial  Directori 

Coordonatori clase 

Consiliul Elevilor  

3.Realizarea unui plan operaţional 

privind prevenirea și combaterea 

violenței 

Anual  Comisie specializată   
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Resurse: extrabugetare/buget local 

Costuri-vor fi estimate prin inițierea unor  planuri punctuale/ sumă estimată 500 RON  pentru materiale consumabile  

Obiectiv III  Promovarea imaginii şcolii și eficientizarea comunicării  intra și interinstituționale   

Ținte  

• Actualizarea   periodică a site-ului şcolii 
• Popularizarea  activității şcolii în comunitatea locală prin: 

- realizarea de pliante   cu oferta şi realizările şcolii; 
- deplasarea echipelor de  cadrelor didactice la unităţile de învăţământ liceal, în vederea informării elevilor asupra ofertei 

școlii; 
- crearea unei rețele interne de comunicare; 

Context  Piața concurențială impune realizarea unui strategii de imagine care sa pună în valoare oferta școlii și diferențierea ei de 

alte unități școlare similare 

Rezultate așteptate  

• Promovarea constantă  a imaginii școlii în comunitate; 

•  Creşterea interesului și motivației absolvenților de liceu de a accesa oferta școlii; 

Activități planificate  
Termen de 

realizare  
Responsabiltati  Parteneri 

1.Gestionarea site-ului școlii   Semestrial   Directori  

Cadre didactice 

responsabilizate   

Unități școlare  
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2. Realizarea de materiale promoționale  Anual  Directori 

Coordonatori clase  

Echipă responsabilizată  

Consiliul Elevilor  

3.Realizarea unei strategii de imagine  2019  Comisie specializată   

Resurse: extrabugetare/buget local 

Costuri -vor fi estimate prin inițierea unor  planuri punctuale/ sumă estimată 1500 RON  pentru materiale consumabile  

Domeniul RESURSE UMANE 

Obiectiv I. Asigurarea  calităţii şi eficienţei întregului proces instructiv – educativ din şcoală 

Tinte 

• Îmbunătățirea frecvenței și a ratei de absolvire a școlii de către elevi; 

• Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la cursurile de formare continuă  pentru aplicarea competențelor 

dobîndite în  predare (cel puțin 10% anual); 

• Sprijinirea procesului de învăţare,  evaluare prin activităţi extracurriculare ; 

Context  Diagnoza instituțională conturează o crestere a absenteismului elevilor dar și o tendința de abandon școlar prin reducerea 

ratei de absolvire, fapt ce impune realizarea de acțiuni specifice pentru ameliorarea acestor aspecte 

 Rezultate asteptate  

• Reducerea cu 30% anual a absenteismului în rândul elevilor 

• Creşterea  cu 10% anual  a ratei de absolvire 

• Reducerea cu 10% anual a riscului de abandon școlar 
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• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare  

Acţiuni planificate 
Termen de 

realizare 
Responsanbili  Parteneri 

 

1.Realizarea unor studii privind cauzele 

absenteismului  

2019 Directori  

Consiliul de 

Administrație  

Consiliul elevilor 

2.Identificarea unor furnizori de formare  Anual  Responsabil formarea 

continua  

Furnizori formare  

3 Organizarea de activități extracuriculare  Anual  Directori  

Coordonatori clase 

 

Primăria Sectorului 2 

Organizații nonguvernamentale 

Surse de finantare : extrabugetare/buget local 

Costuri – vor fi estimate prin inițierea unor  planuri punctuale /estimăm suma de 1000 RON necesare materialelor consumabile  

Obiectiv II Integrarea  noilor tehnologii în activitatea didactică 
Tintă 

• Integrarea noilor tehnologii în activitatea de predare – învăţare – evaluare; 

Context   
Dinamica dezvoltării mijloacelor moderne și a noilor tehnologii impune regândirea strategiilor didactice cu scopul transformării 
elevilor în reali parteneri în actul învățării 

Rezultate așteptate  

• Creșterea eficienței transmiterii cunoștintelor în cadrul orelor de curs; creșterea motivației elevilor pentru studiu cu scopul 
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dobândirii  competențelor specifice; 

Activități planificate  
Termen de 

realizare  
Responsabiltati  Parteneri 

1.Organizarea de schimburi de 

experiență,mese rotunde cu tematică 

privind utilizare noilor tehnologii în orele 

de curs, cu alte unități de învătământ 

similare  

2020 Șefiide catedre  Unități școlare din IAȘI și ARAD  

2.Realizarea unui suport de curs pe 

medode interactive și de utilizare a noilor 

tehnologii în orele de curs  

2021 Echipă 

responsabilizartă 

 

Resurse: extrabugetare /buget local 

Costuri  -vor fi estimate prin inițierea unor  planuri punctuale/ sumă estimată 1000 RON pentru materiale consumabile  

Domeniul – RESURSE MATERIALE 

Obiectiv I  Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin dotarea spațiilor destinate învățării cu echipamente moderne 

Țintă 

Crearea condițiilor optime pentru un învățământ de calitate ; 

ContextNoul curriculum impune un demers instituțional cu scopul asigurării de noi condiții pentru desfășurarea procesului de 

învățământ  

Rezultate așteptate  

• Îmbunătățirea condițiilor  necesare unui învățămâmt performant; 
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Activități planificate  
Termen de 

realizare  
Responsabiltati  Parteneri 

1.Realizarea unor estimări cu privire la 

acordarea de fonduri extrabugetare 

destinate modernizării bazei materiale   

2021 Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de 

administrație  

Compartiment financiar 

contabil  

 

2.Stabilirea domeniilor prioritare pentru 

realizarea de investiții  

2021 Director  

Consiliul de 

administrație  

Compartiment financiar 

contabil 

 

Resurseextrabugetare/buget local 

Costuri-Estimate în funcție de priorități  

Domeniul –RELAȚII COMUNITARE 

Obiectiv I Dezvoltarea parteriatelor interne și externe cu scopul creşterii  gradului de implicare a beneficiarilor  direcți și 

indirecţi ai educaţiei    în viaţa şcolii 

Țintă 
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• Încheierea de noi acorduri de parteneriat cu diverse instituţii (cel puțin un acord anual) 

Context  Școala se poate dezvolta numai în contexte comunitare, așa încât parteneriatul interinstituțional este o oportunitate 

importantă pentru perspectiva instituțională 

Rezultate așteptate  

• Implicarea beneficiarilor direcți/ indirecţi ai educaţiei în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative,  şcolare sau 

extraşcolare 

Activități planificate  
Termen de 

realizare  
Responsabiltati  Parteneri 

Organizarea de proiecte extrașcolare pe 

ani de studiu  

anual Coordonatori clase Reprezentanți ai comunității  

Unități spitalicești 

Agenți economici 

2. Inițierea de proiecte,parteneriate 

bilaterale  

2022 Directori  Școli din străinătate  

Resurse  extrabugetare 

Surse de finanțare –extrabugetare/buget local 

Costuri –vor fi estimate funcție de acțiunile propuse 
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3. PLAN OPERAŢIONAL 2018 -2019 

PE  DOMENII MANAGERIALE  

Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni Resurse materiale 

şi financiare  
Responsabili/ Parteneri  

Orizont de 

timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare/ 

evaluare 

Domeniu: MANAGEMENT GENERAL 

1 

Întocmirea  documentelor 

manageriale în concordanță cu  

Strategia instituțională propusă de 

PAS  

Legislaţia specifică 

Rapoartele de 

activitate, rapoarte 

externe  

Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de Administraţie 

Consiliul Profesoral 

Septembrie  - 

Octombrie  

2018 

Analiza gradului  

de realizare a  

obiectivelor 

propuse 

Raporte de 

activitate 

semestriale/ anuale 

2 

Actualizarea  proiectării 

manageriale de nivel mediu (la 

nivelul fiecărei comisii de  lucru) 

Rapoarte de 

activitate din anul 

anterior, inclusiv cu 

realizare de 

diagnoze 

(Analiză SWOT) 

Coordonatori  comisii 

Septembrie  - 

Octombrie  

2018 

Corelarea 100% a 

țintelor strategice  

generale cu 

planurile 

manageriale ale 

comisiilor de lucru  

Rapoarte de 

activitate 

semestriale/anuale 

3 

Autoevaluare  

instituţională(conform 

documentelor elaborate de 

ARACIP) 

Documentație  

ARACIP 

Director 

Directori adjuncți 

Responsabil CEAC 

Comisie responsabilizată  

Octombrie-

Noiembrie 

2018 

Gradul de realizare 

a standardelor 

specifice  

Raport CEAC 
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4 

Reactualizarea  documentelor   

instutuționale  (fişa postului, fişa 

de evaluare,alte documente care 

reglementează relația   angajator- 

angajat ) 

Cadrul legal specific  

Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de Administraţie 

Coordonatori clase  

Septembrie - 

Octombrie 

2018 

Asumarea de către 

întreg personalul a 

fişei de post. 

și a calificativelor  

acordate 

Raport sintetic 

5 

Controlul activităţiilor  desfăşurate 

de către  personalul scolii  

Consiliere managerială 

Legislație specifică 

ROFUIP, 

Regulament de 

ordine interioară 

ROI  

Director 

Directori adjuncți 

Coordonatori  comisii 

Îndrumători de an  

Permanent  

Conform 

graficului 

semestrial 

Fise de asistenţă la 

oră 

Activităţi metodice 

Raport de activitate 

semestrial/anual 

6 

Îndrumarea controlul şi  evaluarea 

activităţilor SSM, PSI, SU   

 

Planul comisiei 

SSM, PSI, SU 

Director, 

Directori adjuncți 

Responsabil comisie SSM 

Administrator,  

Permanent  
Plan managerial al 

comisiilor 

Rapoarte de 

activitate 

semestriale/anuale 

7 

Monitorizarea selecției și recrutării  

resurselor umane conform etapelor 

metodologice  

Metodologie 

mobilităţi 

Legea 1/2011 

ROFUIP, 

Regulament intern 

ROI  

ISMB   

Director,  

Directori adjuncți 

Consiliul de administrație 

Comisie mobilitate  

 

Conform 

graficului din 

Metodologie   

Numărul de cadre 

didactice titulare 

Raport anual 
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8 
Reconfigurarea sistemului de 

comunicare internă și externă  
Echipă 

responsabilizată  

Director  

Directori adjuncți  

Informaticieni  

Secretariat  

Permanent  

Grad de eficiență a 

comunicării  

Crearea unei baze 

de date care să 

cuprindă profesorii 

școlii  

Rapoart sintetic al 

echipei  

9  Realizarea execuției bugetare   Legislație specifică  

Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de administrație  

Serviciul financiar- contabil  

Permanent   

Ulilizarea eficientă 

a resurselor 

materiale  

Rapoarte 

financiare  

 

 

Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse materiale 

şi financiare  

Responsabili/ 

Parteneri  
Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare/ 

evaluare 

Domeniu: CURRICULUM 

10 

Aplicarea noului   curriculum 

național, SPP și corelarea 

acestuia cu oferta educațională  

a școlii  

Planuri cadru 

Programe școlare 

Directori 

Directori  adjuncți 

Comisia pentru 

curriculum  

Comisie CEAC  

Septembrie 2018 

Grad de atingere a 

standardelor de 

pregătire profesională   

Raport al CEAC 
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11 

Cunoașterea și aplicarea 

documentelor de politici 

educaționale elaborate extern 

Ministerul Educatiei, ISMB,IS2 

Documente 

elaborare de catre 

instituțiile 

menționate  

Director 

Director adjuncți  

Coordonatori catedre 

Coordonatori de an    

Permanent  

Realizarea 

standardelor de 

eficacitate 

(resurse/rezultate)  și 

de 

eficiență(rezultate/obi

ective ) 

Rapoarte sintetice  

12 

Elaborarea documentelor 

şcolare: planificări, portofolii  

profesori, comisii    

Programe școlare 

Standarde 

ocupaționale  

 

Comisiile stabilite la 

nivel de școală 

Semestrial/Anual 

 

Realizarea 

portofoliilor 

profesorilor  

Rapoarte 

semestriale/anuale 

13 

Monitorizarea progresului şcolar 

din perspectiva prestaţiei 

didactice 

Asistențe la ore 

Elaborarea instrumentelor 

interne specifice de înregistrare 

a progresului şcolar şi 

valorificarea datelor (teste, 

lucrări, referate, portofolii) 

 

 

Teste periodice 

Lucrări de evaluare 

semestrială 

Fișe de asistență la 

ore 

 

 

 

 

 

Director  

Directori adjuncți  

Coordonatori catedre 

Coordonatorii de an  

Decembrie 2018 

Mai 2019 

Număr de asistenţe  la 

ore 

Rezultatele unor teste 

comune pe ani de 

studiu  

 

Raport sintetic 

semestrial/anual 
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14 

Fixarea datelor  examenelor  de 

simulare,  discutarea rezultatelor 

evaluărilor  în cadrul Consiliului 

Profesoral,Comisiilor metodice  

Lucrări de evaluare 

conform graficelor  

 

 

Directori 

Cadre didactice 

Consiliul Profesoral 

Conform unui 

grafic 

mai 2019 

Statistici comparative 

ale rezultatelor   

Raport sistetic 

comisii 

responsabilizate  

15 

Promovarea utilizării metodelor 

moderne de predare –învațare- 

evaluare  

Mijloace TIC 

Tabla interactivă 

 Planuri  de lecţie  

 

Directori adjuncți  

Cadre didactice  
Permanent  

Număr de ore în care 

se folosesc tehnici 

moderne si mijloace 

TIC  

Raportul comisiilor 

metodice 

16 

Creșterea eficienței demersului 

didactic prin asigurarea 

pregătirii metodice  

SPP 

Planuri de lecție  

Portofolii didactice  

 

Director 

Directori adjuncți  

Coordonatori catedre  

 

Semestrial  Fise de asistențe la ore  

Raportul comisiei de 

curriculum 

 

17 
Organizarea de simpozioane 

locale, regionale, naționale  

Regulamente 

specifice 

Director 

Directori adjuncți 

Șefi comisii 

Coordonatori de an 

Conform 

calendarului 

aprobat 

Număr de participanți 

 Grad de diversificare 

a activităţilor şcolare 

și extraşcolare 

Rapoarte de activitate 

anuale ale comisiilor 

responsabilizate  
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Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse materiale 

şi financiare  

Responsabili/ 

Parteneri  
Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare/ 

evaluare 

Domeniu: RESURSE umane și financiare   

18 
Realizarea de investiții pentru 

dotarea spațiilor de învățământ 

PAS 

Proiect de buget 

 

Director, 

Directori adjuncți  

Consiliul de 

administrație   

Compartiment 

administrativ 

 

 

Conform graficului 

de priorități  

Număr de lucrări 

realizate și de dotări 

ale cabinetelor și 

sălilor de clasă 

Rapoarte sintetice  

19 

Realizarea proiectului de buget 

şi  a execuţiei bugetare  

 

Proiect de buget 

Directori 

Directori adjuncți  

CA 

Compartiment 

financiar 

Conform graficului  

 Realizarea proiectului 

de buget şi  a execuţiei 

bugetare 

Rapoarte semestriale 

și anuale 
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20 

Dotarea cabinetelor școlare, a 

laboratoarelor, săli de clasă, de 

demonstrație  

PAS 

Resurse bugetare și 

extrabugetare  

Director 

Directori adjuncți,  

Consiliul de 

administrație  

Coordonatori catedre 

Conform graficului 

anual  

Realizarea planului de 

achiziţii  
Rapoarte sintetice  

21 

Modernizarea bazei materiale 

necesare  implementării  unui 

învățământ de calitate  

Resurse bugetare și 

extrabugetare  

Directori 

Directori adjuncți  

CA 

Compartiment 

financiar 

Permanent 

Cresterea cu cel puțin 

5% a numărului de 

calculatoare,creșterea 

fondului de carte 

școlară 

Rapoarte anuale pe 

domenii  

22 

Stabilirea normelor didactice şi  

asigurarea de personal didactic 

calificat la toate disciplinele 

 

Legislație specifică  

Metodologia 

mişcării pers. 

didactic  

Director 

Directori adjuncți,  

CA 

Secretariat 

Septembrie-2018 

Martie 2019, etape 

calendar mobilitate  

Grad de acoperire a 

normelor didactice cu 

personal calificat  

Proiect încadrare 

ISMB 

23 

Responsabilizarea cadrelor 

didactice  pentru coordonarea 

claselor/anilor de studiu, 

comisiilor  

Organizarea echipelor de lucru  

ROFUIP 

Director 

Directori adjuncți, 

Consiliul Profesoral 

Septembrie-2018 Decizii interne 
Rapoarte sintetice 

comisii 
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24 
Reorganizarea Comisiei pentru 

Asigurarea și Evaluarea Calității  

ROFUIP 

Regulament CEAC 

Director 

Director adjuncți 

CA  

Septembrie-2018 Decizii interne 
Raport Consiliul  

Profesoral  

25 

Elaborarea orarului şi  a 

graficului alternanței perioadei 

de teorie cu cea de practică 

Încadrarea 

personalului didactic 

Fişa postului 

Comisia de 

elaborare a orarului 

 

Septembrie -2018 

Realizarea unui orar 

echilibrat pentru elevi 

și cadre didactice 

Grafic al serviciului 

pe şcoală 

Rapoarte simtetice  

26 

Asigurarea consultanței 

didactice și educaționale prin 

asistențe la ore și activități 

demonstrative  

ROI 

Fișe de asistențe la 

ore  

Comisii metodice   Conform graficelor  

Numar de asistențe la 

ore /activități 

demonstrative  

Rapoarte semestriale  

27 
Monitorizarea formării continue 

a personalului didactic 

Cursuri de 

perfecţionare CCD, 

alţi furnizori de 

formare continuă 

 

Director 

Directori adjuncți  

Responsabil 

Comisie 

perfecţionare  

Responsabil CEAC  

Conform 

calendarului 

Gradul de participare 

la cursuri de 

perfecţionare a 

personalului didactic, 

auxiliar  

Raport al Comisiei 

perfecţionare si 

CEAC  

28 

 

 

 

 

 

Organizarea unor activităţi 

metodice, seminarii, mese 

rotunde  cu tematici specifice  

Planuri manageriale 

comisii metodice 
Comisii metodice 

Conform unui 

grafic elaborat  

Gradul de implicare a 

cadrelor didactice 

Număr activităţi 

metodice 

Rapoarte sintetice  
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29 

Evaluarea şi  autoevaluarea 

personalului 

 

Fișe de evaluare și 

autoevaluare 

Director,  

Directori adjuncți 

Consiliul de 

administraţie 

Coordonator 

Comisie metodică 

Septembrie 2018 
Punctaje de  evaluare 

obținute   
Raporte sintetice   

30 

Pregătirea examenului de 

certificare a competențelor 

profesionale;  

Organizarea de simulări ale 

examenelor  

Teste de evaluare  

 

Metodologii 

specifice  

Comisia metodică 

nursing  

Cadre didactice 

Conform graficelor 

anuale 

Gradul de 

promovabilitate  

 

Rezultatele la 

examenul de absolvire  

Raport de activitate 

anual 

31 

Elaborarea unui plan de 

intervenției cu privire la 

reducerea riscului de abandon 

școlar, absenteism, prevenirea 

violenței și creșterea siguranței 

elevilor 

Strategia națională 

Strategia ISMB  

Consiliul de 

administrație 

Responsabil comisie 

Mai 2019 

Reducerea numărului 

de absențe, 

Creșterea numărului 

de absolvenți ai școlii,  

Situații statistice 
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Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse materiale 

şi financiare  

Responsabili/ 

Parteneri  
Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare/ 

evaluare 

Domeniu: RELAȚII COMUNITARE 

32 

Reactualizarea  contractelor  de 

parteneriat cu instituții 

spitalicești, organizații 

nonguveramentale   

Contracte de 

parteneriat, Protocol 

de colaborare 

Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de 

Administrație  

Septembrie 2018 
Număr de parteneriate 

încheiate 

Raport CEAC și 

raport de activitate 

anual  

33 

Participarea la activitățile 

organizate de către Ministerul 

Educației, ISMB Primaria 

Secorului 2 

Grafic activități 
Director 

Directori adjuncți 
Permanent  

Aplicarea normelor la 

nivel de școală 
Rapoart anual  

33 

Încheierea unor protocoale de 

colaborare cu instituții interesate 

și /sau cu activitate similară 

școlii   

Contracte de 

colaborare 

Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de 

Administrație 

Permanent  
Număr de contracte 

încheiate 

Raport de activitate 

anual 

34 

Realizarea de parteneriate cu 

școli similare din țară și 

străinătate  

Protocol de 

colaborare 

Director 

Directori adjuncți 

Consiliul de 

Administrație 

Cadre didactice  

 

Permanent 
Număr de contracte 

încheiate 
Raport sintetic  
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35 

Promovarea și prezentarea școlii 

în comunitate  

 

 

 

Site-ul școlii 

Pliante  

Directori, 

Secretariat, 

Echipa 

responsabilizată 

Permanent  

Număr de pliante 

distribuite  

Accesari Site  

 

Raport de activitate 

anual 

36 
Organizarea unui Centru de 

documentare și informare CDI 

Documentație 

specifică 

Director 

Directori adjuncți 

Coordonatori catedre 

Coordonatori de an  

Permanent  
Număr de persoane 

interesate   
Raport sintetic  

37 

Organizarea şi participarea la 

acţiuni comune şi relevante 

pentru comunitate, colaborări cu 

organizaţii non-guvernamentale 

Contracte de 

colaborare  

Director,  

Consiliul de 

Administrație  

Permanent  

Număr de activităţi 

organizate  

 

Raport de activitate 

anual 
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4 .ANALIZA BUGETULUI 

Bugetul  reprezintă documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an 

veniturile și cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare al 

instituției publice. Conform sectorului bugetar și sursei de finanțare a cheltuielilor, Școala 

Postliceală Sanitară ,,Fundeni întocmește buget individual, pentru: 

- Sectorul bugetar 01 ,,Buget de stat ‘’, sursa de finanțare A ,, Integral de la buget’’; 

- Sectorul bugetar 02 ,,Buget local ‘’, sursa de finanțare A ,, Integral de la buget’’ și 

sursa de finanțare E ,,Activități finanțate integral din venituri proprii’’. 

La elaborarea bugetelor individuale aferente Scolii Postliceale Sanitare Fundeni s-a avut 

în vedere principiile bugetare prevăzute de: 

-  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare. 

Bugetele individuale elaborate pentru cele doua sectoare bugetare au următoarea 

structură bugetară: 

- Sectorul bugetar 01 ,,Buget de stat‘’, sursa de finanțare A ,, Integral de la 

buget’’cuprinde doar cheltuieli bugetare structurate pe părți, capitole, subcapitole, 

titluri, articole și alienate; 

- Sectorul bugetar 02 ,,Buget local ‘’, sursa de finanțare A ,,Integral de la 

buget’’cuprinde doar cheltuieli bugetare structurate pe părți, capitole, subcapitole, 

titluri, articole și alienate; 

- Sectorul bugetar 02 ,, Buget local ‘’, sursa de finanțare E ,,Activități finanțate integral 

din venituri proprii’’buget’’cuprinde venituri structurate pe capitol și subcapitole și 

cheltuieli bugetare structurate pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole și alienate 

Regulile bugetare care stau la baza întocmirii bugetelor individuale, pentru cele două 

sectoare bugetare sunt: 

- Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de 

autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale; 

- Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici nu poate fi angajată și efectuată 

din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială; 
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- Nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu 

este aprobată potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. 

- În situația nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităților finanțate integral 

din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate; 

- Este înterzisă efectuarea de plăți direct din venituri; 

- Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor activităților finanțate integral din 

venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. 

Propunerea de buget elaborată și fundamentată în cadrul Școlii Postliceale Sanitare 

Fundeni, după ce a fost prezentata de către ordonatorul de credite și aprobată în cadrul 

Consiliului de Administrație se înainteaza spre aprobare ordonatorilor principali de credite. 
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PARTEA A 4-A – CONSULTARE, MONITORIZARE, 

EVALUARE 
EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA DEMERSULUI MANAGERIAL 

Evaluarea instituțională reprezintă un proces complex și este de regulă orientată către o 

evaluare a gradului de atingere a obiectivelor manageriale. 

O bună  monitorizare și evaluare instituțională  presupune următoarele condiții  : 

 Oferirea de informaţii necesare deciziei manageriale  

 Centrarea  pe obiective şi rezultate aşteptate 

 Obținerea unui  feed-back constructiv 

 Îmbunătăţirea calității actului managerial și educațional 

 

Strategia acestei școli se orientează catre o monitorizare şi o evaluare prin determinări 

calitative şi cantitative către Eficienţă şi Eficacitate. 

• Determinări CALITATIVE 

a. Poziţia școlii  pe „piaţa” educaţională de profil  

          b. Promovarea unui management participativ bazat pe o cultură organizațională care 

stimulează motivarea și buna colaborare a actorilor educațioanali 

• Determinări CANTITATIVE 

        a.Volumul „intrărilor /Volumul „ieşirilor’’ 

            b.Inserția absolvenților  pe piața muncii  

Echipa managerială îşi va concentra atenţia către: 

o Parametrii calitativi 

o Analiza periodică a gradului de atingere a indicatorilor de performanță  

o Dotarea spațiilor destinate pregătirii elevilor  

o Promovarea imaginii și ofertei  școlii  

o Promovarea parteneriatelor instituționale   
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Repere de autoevaluare instituțională 

A. CURRICULUM 

 Corectitudinea aplicării curriculumului și implementarea noului curriculum AMG  

 Alegerea și elaborarea suporturilor de curs adaptate  

 Proiectarea şi evaluarea demersului  didactic 

 Metode utilizate la clasă/promovarea metodelor activ-participative 

 Monitorizarea progresul școlar 

 Relaţionarea profesor/elev 

 

B. RESURSE UMANE 

 Rezultate examene de certificare competențe profesionale 

 Rezultate obţinute în activitatea educativă 

 Evaluarea prin fişa postului/ calificative/ stimulente acordate 

 Motivarea cadrelor  didactice pentru formarea continuă 

C. RESURSE MATERIALE / FINACIARE 

• Dotare săli de clasă/ laboratoare/săli de demonstrație  cu materiale auxiliare necesare 

procesului de învăţământ 

• Planificare bugetară/Execuție bugetară 

• Amenajare CDI 

 

D. RESURSE COMUNITARE 

 Parteneriate interinstituţionale locale, naţionale, internaţionale 

 Marketing educaţional (ofertă educaţională, promovarea imaginii şcolii) 
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Monitorizarea și evaluarea în implementare 

Echipa de monitorizare și evaluare,va realiza monitorizarea aplicării PAS  pe baza 

obiectivelor și prioritaților instituționale . 

Se vor realiza rapoarte anuale privind stadiul implementării PAS. 

Coordonarea generală a activităților va fi realizată de către directorul școlii. 

 

Tipul activitatii 
Responsabilitatea 

monitorizării si evaluării 

Frecventa 

monitorizării 

Întocmirea cerintelor cu privire la seturilor 

de date  necesare  monitorizarii  ţintelor si 

obiectivelor strategice 

Director 

Directori adjuncți 
semestrial 

Monitorizarea periodică a implementării 

acţiunilor propuse în planurile operaţionale  
Coordonator CEAC semestrial 

Stabilirea și comunicarea acţiunilor 

corective  

Directori 

Directori adjuncți 
semestrial 

Analiza progresului  realizat în atingerea 

ţintelor 
Comisia de asigurare a calităţii anual 

Actualizarea activitatilor din PAS în 

corelație cu diagnoza realizată 
Comisia de asigurare a calităţii anual 
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PARTEA     a 5 - a 

 

1. Planuri manageriale Comisii responsabilizate 

 

 În  vederea atingerii unor ţinte strategice prioritare  propuse pentru perioada 

acoperită de prezentul Plan de Acţiune al Şcolii se propun următoarele planuri manageriale pe 

comisii desemnate :  

 

 

 Planul managerial al  comisiei pentru proiecte și programe educative  

 Planul managerial al comisiei  de disciplină, monitorizare elevi  și prevenirea violenței  

în mediul școlar. 

 Planul managerial al comisiei de perfecționare a cadrelor didactice.  

 Plan de amenajare a Centrului de Documentare și Informare CDI 
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PLAN MANAGERIAL 

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

AN ȘCOLAR 2018 - 2019 

 

Nr. 

Crt 
Activităţi/ Acţiuni Resurse materiale 

şi financiare 
Responsabili/ 

Parteneri 
Orizont de 

timp 

Rezultate 
aşteptate/ 

dovezi 

Indicatori de 
evaluare și 

performanță 

1  Constituirea și reorganizarea comisiei 

Regulamentul de 

ordine interioară 

Decizii director 

Director  

Directori 

adjuncți 

Septembrie 

2018 

PV constituire 

catedră 

Optimizarea 

activității 

extrașcolare  

Raport de activitate 

semestrial / anual 

2 Realizarea analizei  referitoare la 

activităţile comisiei  

Raport 

autoevaluare  din 

anul  precedent 

Coordonator 

comisie 

Membrii 

comisiei 

Septembrie 

2018 
Analiză SWOT  

Raport de activitate 

semestrial / anual 

3 Reactualizarea documentației  comisiei. 

 

Plan managerial al 

echipei 

manageriale 

Raport 

autoevaluare  

Coordonator  

comisie 

Membrii 

comisiei 

Septembrie 

2018 

PV ale întâlnirilor 

de lucru 
Raporte de activitate  

4 Elaborarea/reactualizarea mapei 

coordonatorilor de an/clase 

Documentație 

specifică 

Coordonatori an  

 
Permanent  Mape metodice   Raporte de activitate  
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5 Îndrumarea şi controlul activităţii 

derulate  
Fişe monitorizare  

     Directori 

         

Coordonatori an  

Permanent Fişe monitorizare 
Raporte sintetice ale 

întâlnirilor de lucru 

6. 

Organizarea de activități  

demonstrative,lecții,simpozioane şi  

schimburi de experienţă pentru bună 

practică 

Plan de lecţie 

Fişa de asistenţă la 

ore 

Documentație 

specifică 

Directori 

Coordonatori de 

clase 

Semestrial 
Documentatie 

specifică 

Raportul de activitate  

 

7. 
Formarea continuă a personalului 

relaționată la  nevoile de dezvoltare 

personală şi instituţională 

Cursuri de 

perfecţionare CCD, 

alţi furnizori de 

formare, 

 

Responsabil 

Comisie 

perfecţionare 

Responsabil 

CEAC 

Conform 

calendarului 

Baza de date  

mapa Comisiei 

Raport al Comisiei 

perfecţionare şi 

CEAC 

8. 

0rganizarea  de activități educative, 

extrașcolare, seminarii,mese rotunde cu 

tematică specifică  

 

 

Plan operaţional 

instituţional 

 

Cadre didactice  

Elevi  

 

 Conform unui 

calendar 

propus 

Prezentări 

Baza de date mapa 

Comisiei 

Implicarea unui 

numar mare elevi   

Rapoarte CEAC 

9. Editarea revistei școlii  
Resurse 

extrabugetare  

Cadre didactice  

Elevi 

Conform unui 

calendar 

propus 

Număr de articole 

publicate de către 

elevi,profesori 

Rapoarte sintetice  

Număr de reviste  
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10. Prezentarea școlii în comunitate 

Site-ul scolii  

Pliante 

 

 

 Directori 

 

Profesori 

Permanent 

Număr elevi 

interesați 

Număr de accesări 

Raport de activitate 

anual 

11. 

Organizarea şi participarea la acţiuni 

comune şi relevante pentru comunitate, 

colaborări cu organizaţii non-

guvernamentale, alti parteneri  

 

Contracte de 

colaborare, de 

voluntariat  

Director 

Directori 

adjuncți  

Cadre didactice  

Permanent 
PV activităţi 

specifice 

Raport de activitate 

anual 
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PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI DE DISCIPLINA, MONITORIZARE ELEVI 

SI PREVENIREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR  

AN SCOLAR 2018-2019 

  

Nr. 

Crt 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse materiale şi 

financiare 

Responsabili/ 

Parteneri 

Orizont de 

timp 

Rezultate 

aşteptate/ 

dovezi 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

1. 

Prevenirea și gestionarea eventualelor 

situații conflictuale ce pot interveni în 

cadrul comunității școlare 

 

Regulamentul de 

Ordine Interioară 

Director 

Directori adjuncți  

Comisii 

responsabilizate   

Cadrele didactice 

Permanent  

Menținerea unui 

climat de 

sigurantă pentru 

elevi și profesori 

Raportul de evaluare 

anual 

2. Monitorizarea frecvenței elevilor și a 

climatului instituțional 

Regulamentul de 

Ordine Interioră 

Comisia de 

monitorizare a 

frecvenței și de 

prevenire a violenței  

Permanent 

Reducerea 

numărului de 

absențe 

nemotivate 

Raportul de evaluare 

al Comisiei 

3. Monitorizarea ritmicității  notării 

elevilor  

 

Cataloagele claselor 

Comisia de 

monitorizare  

Periodic 

de 2 ori pe 

semestru 

Notare ritmică a 

elevilor pe 

discipline 

Raportul Comisiei de 

monitorizare 
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PLAN MANAGERIAL 

AL COMISIEI DE PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE 

AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse materiale 

şi financiare 

Responsabili/ 

Parteneri 

Orizont de 

timp 

Rezultate 

aşteptate/dovezi 

Indicatori de 

evaluare ți 

performanță 

1 Analiza  activităţiicomisiei pentru 
dezvoltare profesională și formare 
continuă 

Raport 
autoevaluare an 

precedent  
Responsabil Comisie Septembrie 

2018 Analiză SWOT  Raport de activitate 
semestrial / anual 

2 
Reactualizarea documentelor  comisiei 
pentru dezvoltare profesională și 
formare continuă: atribuţii membrii, 
proiectare managerială 

Plan managerial  
Raport 

autoevaluare din 
anul trecut 

Responsabil Comisie 
Membrii  

Septembrie / 
octombrie 

2018 
PV comisie Raport de activitate 

semestrial / anual 

3 Motivarea cadrelor didactice pentru 
participarea la cursuri destinate formării  
profesionale 

Oferte formare  
 

Responsabil Comisie 
Membrii 

Cadre didactice  

Septembrie / 
permanent 

Inscrierea la cursuri 
de perfectionare 

Raport de activitate 
semestrial / anual 
Raport al CEAC 

4 Informări cu privire la Metodologia de 
perfecţionare prin grade didactice  

Metodologii 
specifice  

Responsabil Comisie 
Membrii  Permanent  Rapoarte specifice Raport de activitate 

semestrial / anual 

5 Realizarea unei baze de date  referitoare 
la  formarea continuă a cadrelor 
didactice 

Fişe monitorizare  Responsabil Comisie 
Cadre didactice  

Semestrial/ 
Anual Rapoarte specifice Raport de activitate 

semestrial / anual 

  6 Informări cu privire la simpozioane, 
dezbateri organizate  de CCD, alţi 
ofertanți de formare. 

Fişe monitorizare  Responsabil Comisie Permanent  Rapoarte specifice Raport de activitate 
semestrial / anual 

 

 



  

70 
 

 

PLAN DE AMENAJARE A CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE  

Nr. 

crt. 
Acţiuni Descrierea activității 

Perioada de 

desfășurare 

Modalitatea de 

evaluare/responsabili 
Responsabil 

1.  

Analiza resurselor 

materiale și finaciare 

necesare 

Transportul  fondului de carte, 

al materialului și mobilierului 

existent în bibliotecă într-un 

spaţiu de depozitare. 

Estimare buget 

2 luni 

CA 

Compartiment 

administrativ /financiar  

Consiliul de administratie  

Compartiment administrativ 

/financiar 

Documentarist(bibliotecar) 

2.  Igienizarea spațiului 

Refacerea spatiului și 

reorganizarea acestuia,alte 

amenajari estimate   

3 luni 
Corectitudinea 

execuției lucrărilor  

Responsabil Comisie 

tehnică  

Administrator 

3.  

Adecvarea  instalației 

electrice pentru 

utilizarea 

echipamentului 

multimedia 

Adaptarea /Refacerea  

instalaţiei electrice pentru 

iluminarea spaţiului și pentru 

utilizarea adecvată a 

echipamentului multimedia. 

1 lună 
Analize financiar-

contabile, discuții  

Responsabil Comisie 

tehnică 

Administrator 

4.  

Achiziționarea și/ sau 

recondiționarea 

materialelor/mobilierului 

Analizarea  şi selectarea 

ofertelor, contactarea firmelor, 

achiziţionarea materialelor . 

2-3 luni 
Analize financiar-

contabile 

Contabil șef   

Documentarist 

Responsabil Comisie 

tehnică 
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Nr. 

crt. 
Acţiuni Descrierea activității 

Perioada de 

desfășurare 

Modalitatea de 

evaluare/responsabili 
Responsabil 

5.  

Achiziționarea 

echipamentului 

multimedia 

Realizarea demersurilor 

necesare dotarii  CDI-ului. 
1-2 luni 

Analize financiar-

contabile 

Manageri, 

Contabil șef, Informatician  

6.  
Amenajarea  spațiilor 

specifice CDI-ului 

Amenajarea  spaţiului şi 

crearea unor zone distincte, cu 

destinaţii specifice pentru 

funcţionarea CDI-lui,  aşezarea 

fondului de carte pe 

specializări. 

3 luni 
Discuţii , chestionare, 

interviuri 

Coordonatori proiect 

Echipa responsabilizată 

Elevi  
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2. STATISTICI INSTITUȚIONALE 

 
ANEXA 1 

 

SITUAȚIA ȘCOLARĂ – 

SEMESTRUL I. ANUL ȘCOLAR 2017/2018 

ANUL I – BUGET TOTAL CLASE = 9. 

 

 

anul de studiu /specializarea 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

ramași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferat exmatriculați retrași modul mai 

multe 

module 

I. asistent  medical  generalist 140 132 - 6 2 131 1 - 1 

I. asistent  medical  de radiologie 28 28 - - - 28 - - - 

I. asistent balneofiziokinetoterapie 28 24 - 1 3 24 - - - 

I. asistent  medical  de laborator 29 29 - - - 29 - - - 

I. asistent medical de farmacie 28 27 - 1 - 27    

Total  anul I. 253 240  8 5 239 1  1 
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ANUL I – AUTOFINANȚARE TOTAL CLASE = 18. 

 

 

anul de studiu /specializarea 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

ramași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferat exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

I. asistent  medical  generalist 453 394 - 26 33 390 4 - 4 

I. asistent balneofiziokinetoterapie 23 18 - 1 4 18 - - - 

I. asistent medical de radiologie 60 51 - 5 4 51 - - - 

Total  anul I. 536 463 - 32 41 459 4 - 4 

 

ANEXA 2  

ANUL II – BUGET TOTAL CLASE  = 10. 

 

 

anul de studiu /specializarea 

 

număr elevi 

Înscriși 

număr elevi 

rămași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

II. asistent  medical  generalist 129 126 - 1 2 126 - - - 

II. asistent balneofiziokinetoterapie 25 23 - - 2 23 - - - 

II. asistent medical de farmacie 34 33 - 1 - 33 - - - 

II. asistent  medical  de radiologie 24 23 - 1 - 23 - - - 

Total  anul II. 212 205 - 3 4 205 - - - 
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ANUL II – AUTOFINANȚARE TOTAL CLASE  = 11. 

 

 

anul de studiu /specializarea 

 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

ramași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

Număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

II. asistent  medical  generalist 222 219 - 2 1 218 1 - 1 

II. asistent medical de farmacie 23 21 - 2 - 21 - - - 

II. asistent medical de radiologie 27 26 - 1 - 26 - - - 

II. asistent balneofiziokinetoterapie 17 16 - 1 - 16 - - - 

Total  anul II. 289 282 - 6 1 281 1 - 1 
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ANEXA 3ANUL III – BUGET   TOTAL CLASE = 10. 

 

 

anul de studiu /specializarea 

 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

ramași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

III. asistent  medical  generalist 116 112 - 3 1 111 1 - 1 

III. asistent balneofiziokinetoterapie 26 26 - - - 26 - - - 

III. asistent medical de farmacie 35 34 - 1 - 34 - - - 

III. asistent medical de radiologie 26 26 - - - 26 - - - 

III. asistent medical de laborator 22 22 - - - 22 - - - 

Total  anul III. 225 220 - 4 1 219 1 - 1 

 

ANUL III – AUTOFINANȚARE  TOTAL CLASE  = 17. 

 

 

anul de studiu /specializarea 

 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

ramași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

III. asistent  medical  generalist 322 317 - - 5 317 - - - 

III. asistent medical de farmacie 34 34 - - - 34 - - - 

III. asistent medical de radiologie 53 53 - - - 53 - - - 

III. asistent balneofiziokinetoterapie 25 25 - - - 25 - - - 

Total  anul III. 434 429 -  5 429 - - - 
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ANEXA 4TOTAL ELEVI, UNITATE AN ȘCOLAR   2017/2018             BUGET+ AUTOFINANȚARE 

Anul I = 27. CLASE  

 

 

anul de studiu /specializare 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

rămași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

I. asistent  medical  generalist 593 526 - 32 35 521 5 - 5 

I. asistent balneofiziokinetoterapie 51 42 - 2 7 42 - - - 

I. asistent medical de farmacie 28 27 - 1 - 27 - - - 

I. asistent medical de laborator 29 29 - - - 29 - - - 

I. asistent medical de radiologie 88 79 - 5 4 79 - - - 

Total  general  ANUL I 789 703 - 40 46 698 5 - 5 

TOTAL ELEVI, UNITATE AN ȘCOLAR   2017/2018           BUGET+ AUTOFINANȚARE 

Anul II = 21. CLASE   

 

 

anul de studiu /specializare 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

ramași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

II. asistent  medical  generalist 351 345 - 3 3 344 1 - 1 

II. asistent balneofiziokinetoterapie 42 39 - 1 2 39 - - - 

II. asistent medical de farmacie 57 54 - 3 - 54 - - - 
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II. asistent medical de laborator 32 32 - - - 32 - - - 

II. asistent medical de radiologie 51 49 - 2 - 49 - - - 

Total  general  ANUL II 533 519 - 9 5 518 1 - 1 

 

 

ANEXA 5TOTAL ELEVI, UNITATE AN ȘCOLAR   2017/2018            BUGET+ AUTOFINANȚARE  

Anul III = 27. CLASE  

 

 

anul de studiu /specializare 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

rămași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

III. asistent  medical  generalist 438 429 - 3 6 428 1 - 1 

III. asistent balneofiziokinetoterapie 51 51 - - - 51 - - - 

III. asistent medical de farmacie 69 68 - 1 - 68 - - - 

III. asistent medical de laborator 22 22 - - - 22 - - - 

III. asistent medical de radiologie 79 79 - - - 79 - - - 

Total  generalANUL III 659 649 - 4 6 648 1 - 1 
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ANEXA 6    TOTAL ELEVI-SPECIALIZARE -  UNITATE AN ȘCOLAR   2017/2018             BUGET+ AUTOFINANȚARE  

 

 

specializare 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

rămași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

I. asistent  medical  generalist 593 526 - 32 35 521 5 - 5 

II. asistent  medical  generalist 351 345 - 3 3 344 1 - 1 

III. asistent  medical  generalist 438 429 - 3 6 428 1 - 1 

 

Total  asistent  medical  generalist 
1382 1300  38 44 1293 7  7 

I. asistent balneofiziokinetoterapie 51 42 - 2 7 42 - - - 

II. asistent balneofiziokinetoterapie 42 39 - 1 2 39 - - - 

III. asistent balneofiziokinetoterapie 51 51 - - - 51 - - - 

 

Total asistent balneofiziokinetoterapie 
144 132  3 9 132    

I. asistent  medical  de farmacie 28 27 - 1 - 27 - - - 

II. asistent  medical  de farmacie 57 54 - 3 - 54 - - - 

III. asistent  medical  de farmacie 69 68 - 1 - 68 - - - 

 

Total  asistent medical de farmacie 
154 149  5  149    

I. asistent  medical  de laborator 29 29 - - - 29 - - - 

II. asistent  medical  de laborator 32 32 - - - 32 - - - 

III. asistent  medical  de laborator 22 22 - - - 22 - - - 

 83 83    83    
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Total asistent medical de laborator 

I. asistent  medical  de radiologie 88 79 - 5 4 79 - - - 

II. asistent  medical  de radiologie 51 49 - 2 - 49 - - - 

III. asistent  medical  de radiologie 79 79 - - - 79 - - - 

 

Total asistent medical de radiologie 
218 207  7 4 207    

Total  general unitate 1981 1871  53 57 1864 7 - 7 
 

 

ANEXA 7TOTAL ELEVI (an de studiu ) UNITATE AN ȘCOLAR   2017/2018             BUGET+ AUTOFINANȚARE  

 

 

anul de studiu /specializare 

număr elevi 

înscriși 

număr elevi 

rămași 

număr total elevi număr 

elevi 

promovați 

număr 

elevi cu 

situație 

neînche 

iată 

modul semestru / 

an 

transferați exmatricula

ți 

retrași modul mai 

multe 

module 

I. asistent  medical  generalist 593 526 - 32 35 521 5 - 5 

I. asistent balneofiziokinetoterapie 51 42 - 2 7 42 - - - 

I. asistent medical de farmacie 28 27 - 1 - 27 - - - 

I. asistent medical de laborator 29 29 - - - 29 - - - 

I. asistent medical de radiologie 88 79 - 5 4 79 - - - 

Total anul I. 789 703 - 40 46 698 5 - 5 

II. asistent  medical  generalist 351 345 - 3 3 344 1 - 1 

II. asistent balneofiziokinetoterapie 42 39 - 1 2 39 - - - 

II. asistent medical de farmacie 57 54 - 3 - 54 - - - 
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II. asistent medical de laborator 32 32 - - - 32 - - - 

II. asistent medical de radiologie 51 49 - 2 - 49 - - - 

Total anul  II. 533 519 - 9 5 518 1 - 1 

III. asistent  medical  generalist 438 429 - 3 6 428 1 - 1 

III. asistent balneofiziokinetoterapie 51 51 - - - 51 - - - 

III. asistent medical de farmacie 69 68 - 1 - 68 - - - 

III. asistent medical de laborator 22 22 - - - 22 - - - 

III. asistent medical de radiologie 79 79 - - - 79 - - - 

Total anul III. 659 649 - 4 6 648 1 - 1 

 

Total  general unitate 

 

1981 1871 - 53 57 1864 7 - 7 
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AN ȘCOLAR2016 -2017 

 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “FUNDENI” BUCUREŞTI –date statistice 

     Este o școala postliceală cu profil sanitar,învățământ de zi. Specializările la care sunt pregătiți 

elevii sunt - asistent medical generalist, de farmacie, balneofiziokinetoterapie,de laborator și radiologie. 

Clasele propuse prin planul de școlarizare sunt finanțate de la bugetul de stat și prin autofinanțare. 

Indicele de promovabilitate în anii precedenți este de peste 90% pentru toți anii de studiu .În anul scolar 

2016 / 2017 În unitatea noastră de învățamânt s-au pregatit un număr de  2014 elevi distribuiţi in felul 

următor:  

 

BUGET DE STAT:  730  elevi  

Anul I =  272 elevi    

Anul  II = 237 elevi 

Anul III =  221 elevi    

 AUTOFINANȚARE:   1284  elevi  

Anul I =  351 elevi    

Anul  II =  453 elevi 

Anul  III = 480 elevi 
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ANEXA 1 

Situația efectivelor școlare în anul 2016-2017 

 

Nivel de învățământ/anul/specialități 

BUGET AUTOFINANȚARE 

nr. elevi  nr. elevi 

TOTAL  anul  I 272 351 

Asistent medical generalist 144 264 

Asistent medical  de farmacie 42 30 

Asistent medical balneofiziokinetoterapie 28 27 

Asistent medical laborator 30 - 

Asistent medical radiologie 28 30 

TOTAL  anul  II 237 453 

Asistent medical generalist 119 336 

Asistent medical  de farmacie 39 37 

Asistent medical balneofiziokinetoterapie 26 25 

Asistent medical laborator 26 - 

Asistent medical radiologie 27 50 

TOTAL  anul  III 221 480 

Asistent medical generalist 128 304 

Asistent medical  de farmacie 43 83 

Asistent medical balneofiziokinetoterapie 25 26 

Asistent medical laborator - 20 

Asistent medical  radiologie 25 47 

TOTAL GENERAL UNITATE 677 1284 
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ANEXA 2  Situația efectivelor școlare în anul 2016-2017 – BUGET DE STAT 

Anul de studiu  /  specializarea Total fete băieți 

Total anul I asistent medical generalist 144 118 26 

Total anul I asistent medical  de farmacie 42 38 4 

Total anul I asistent med. balneofiziokinetoterapie 28 15 13 

Total anul I asistent medical laborator 30 17 11 

Total anul I asistent medical radiologie 28 22 8 

Total anul II asistent medical generalist 119 102 17 

Total anul II asistent medical  de farmacie 39 33 6 

Total anul II asistent med. balneofiziokinetoterapie 26 21 5 

Total anul II asistent medical laborator 26 16 11 

Total anul II asistent medical radiologie 27 19 7 

Total anul III  asistent medical generalist 128 109 19 

Total anul III asistent medical  de farmacie 43 40 3 

Total anul III asistent med. balneofiziokinetoterapie 25 20 5 

Total anul III asistent medical laborator - - - 

Total anul III asistent medical radiologie 25 17 8 
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ANEXA 3 

Situația efectivelorșcolare în anul 2016-2017 – AUTOFINANȚARE 

Anul de studiu  /  specializarea Total fete băieți 

Total anul I asistent medical generalist 264 222 42 

Total anul I asistent medical  de farmacie 30 30 - 

Total anul I asistent med. balneofiziokinetoterapie 27 17 10 

Total anul I asistent medical  de radiologie 30 16 14 

Total anul I asistent medical  de laborator - - - 

Total anul II asistent medical generalist 336 290 46 

Total anul II asistent medical  de farmacie 37 35 2 

Total anul II asistent med. balneofiziokinetoterapie 25 17 8 

Total anul II asistent medical  de radiologie 55 321 23 

Total anul II asistent medical  de laborator - - - 

Total anul III asistent medical  generalist 304 271 33 

Total anul III  asistent medical  de farmacie 83 76 7 

Total anul III asistent med. balneofiziokinetoterapie 26 17 9 

Total anul III  asistent medical  de radiologie 47 27 20 

Total anul III asistent medical  de laborator 20 16 4 
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ANEXA 4Situația efectivelor  anul 2016-2017 – BUGET  +  AUTOFINANȚARE 

nivel de 
învățământ 

 

specializare 

An de 
studiu 

 

BUGET 

 

AUTOFINANȚARE 

postliceal asistent medical generalist I   / zi 144 264 

postliceal asistent medical  de farmacie I   / zi 42 30 

postliceal asistent med. balneofiziokinetoterapie I   / zi 28 27 

postliceal asistent medical radiologie I   / zi 28 30 

postliceal asistent medical laborator I   / zi 30 - 

postliceal asistent medical generalist II / zi 119 336 

postliceal  asistent medical  de farmacie II / zi 39 37 

postliceal asistent med. balneofiziokinetoterapie II / zi 26 25 

postliceal asistent medical  de radiologie II / zi 27 55 

postliceal asistent medical  de laborator II / zi 26 - 

postliceal asistent medical generalist III / zi 128 304 

postliceal asistent medical  de farmacie III / zi 43 83 

postliceal asistent med. balneofiziokinetoterapie III / zi 25 26 

postliceal asistent medical radiologie III / zi 25 47 

postliceal asistent medical laborator III / zi - 20 
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ANEXA 5 

 

 Specializările la Scoala Postliceală Sanitară “Fundeni” – “ Buget de Stat” 

 

 

 

SPECIALIZARE 

Nivel de 
învățământ 

Anul școlar 2016/2017 

Anul   I Anul  II Anul   III 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

TOTAL  10 272 10 237 9 221 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 5 144 5 119 5 128 

ASISTENT MEDICAL  DE FARMACIE PL 2 42 2 39 2 43 

ASISTENT MED. 
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE PL 1 28 1 26 1 25 

ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE PL 1 28 1 27 1 25 

ASISTENT  MEDICAL LABORATOR PL 1 30 1 26 - - 

 

 



  

87 
 

 

ANEXA 6 

 Specializările la Școala Postliceală Sanitară “Fundeni” – “ Autofinanțare” 

 

 

 

 

SPECIALIZARE 

Nivel de învățământ 

Anul școlar 2016/2017 

Anul   I Anul II Anul  III 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

TOTAL  12 351 18 453 21 480 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 9 264 13 336 13 304 

ASISTENT MEDICAL  DE FARMACIE PL 1 30 2 37 4 83 

ASISTENT MED. 
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE PL 1 27 1 25 1 26 

ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE PL 1 30 2 55 2 47 

ASISTENT  MEDICAL LABORATOR PL - - - - 1 20 
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ANEXA 7 

 Specializările la Școala Postliceală Sanitară “Fundeni”  

 

 

 

SPECIALIZARE 

Nivel de 

învățământ 

Anul școlar 2016/2017 

Anul  I Anul II Anul III 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

C
L

A
SE

 

E
L

E
V

I 

TOTAL  22 623 28 690 30 701 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL 14 408 18 455 18 432 

ASISTENT MEDICAL  DE FARMACIE PL 3 72 4 76 6 126 

ASISTENT MED. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE PL 2 55 2 51 2 51 

ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE PL 2 58 3 82 3 72 

ASISTENT  MEDICAL LABORATOR PL 1 30 1 26 1 20 
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ANEXA 8Situația statistică la sfârșitul anului școlar 2016/2017 -  Buget de Stat 

 

 

nr. elevi 
înscriși Promovați / % 

Promovați pe medii 

5-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

TOTAL ANUL  I 272 241 89% 2 17 68 154 

asistent medical generalist 144 128 89% - 7 28 93 

asistent medical  de farmacie 42 34 81% 1 5 12 16 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 28 25 89% 1 2 15 7 

asistent medical radiologie 28 24 86% - 3 9 12 

asistent  medical laborator 30 30 100% - - 4 26 

TOTAL ANUL II 

 
237 224 95% 8 28 117 71 

asistent medical generalist 119 115 97% 1 7 74 33 

asistent medical  de farmacie 39 35 90% 1 9 12 13 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 26 26 100% 3 9 14 - 

asistent medical radiologie 27 26 96% 3 1 10 12 



  

90 
 

asistent  medical laborator 26 22 85% - 2 7 13 

TOTAL ANUL III 

 
221 214 97% 8 22 103 81 

asistent medical generalist 128 125 98% 2 12 51 60 

asistent medical  de farmacie 43 40 93% 2 5 19 14 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 25 24 96% 2 4 15 3 

asistent medical radiologie 25 25 100% 2 1 18 4 

asistent  medical laborator - - - - - - - 
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ANEXA 9 

În anul Școlar 2016/2017 s-a constatat un indice de promovabilitate  pentru:  

- anul I  de 89 %  

- anul II  de  95 %     

- anul III de  97 % 

 Situația statistică la sfârșitul anului școlar 2016/2017 -  Autofinanțare 

 nr. elevi 

inscriși Promovați / % 
Promovați pe medii 

5-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

TOTAL ANUL  I 351 293 84% 9 26 108 150 

asistent medical generalist 264 222 84% 7 17 80 118 

asistent medical  de farmacie 30 24 80% 2 4 6 12 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 27 19 70% - 3 6 10 

asistent medical radiologie 30 28 93% - 2 16 10 

asistent  medical laborator - - - - - - - 
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TOTAL ANUL II 453 435 96% 11 51 206 167 

asistent medical generalist 336 321 96% 7 28 163 123 

asistent medical  de farmacie 37 35 95% - 4 8 23 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 25 25 100% 3 6 7 9 

asistent medical radiologie 55 54 98% 1 13 28 12 

asistent  medical laborator - - - - - - - 

TOTAL ANUL III 480 473 99% 13 67 178 215 

asistent medical generalist 304 303 99% 5 35 100 163 

asistent medical  de farmacie 83 80 96% 5 8 37 30 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 26 24 92% 1 6 17 - 

asistent medical radiologie 47 46 98% - 15 17 14 

asistent  medical laborator 20 20 100% 2 3 7 8 
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ANEXA 10 

Indice de promovabilitate  pentru:  

- anul I  de  84 %      

-  anul II  de  96 %      

-  anul III de  99 % 

 Situația statistică la sfârsitul anului școlar 2016/2017 – Total unitate 

 

 

nr. elevi 
înscriși Promovați / % 

Promovați pe medii 

5-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

TOTAL ANUL  I 623 534 86% 11 43 176 304 

asistent medical generalist 408 350 86% 7 24 108 211 

asistent medical  de farmacie 72 58 81% 3 9 18 28 

asistent medical de 
balneofiziokinetoterapie 55 44 80% 1 5 21 17 

asistent medical radiologie 58 52 90% - 5 25 22 

asistent  medical laborator 30 30 100% - - 4 26 

TOTAL ANUL II 690 659 96% 19 79 323 238 

asistent medical generalist 455 436 96% 8 35 237 156 
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asistent medical  de farmacie 76 70 92% 1 13 20 36 

asistent medical de 
balneofiziokinetoterapie 51 51 100% 6 15 21 9 

asistent medical radiologie 82 80 98% 4 14 38 24 

asistent  medical laborator 26 22 85% - 2 7 13 

TOTAL ANUL III 701 687 98% 21 89 281 296 

asistent medical generalist 432 428 99% 7 47 151 223 

asistent medical  de farmacie 126 120 95% 7 13 56 44 

asistent medical de 
balneofiziokinetoterapie 51 48 94% 3 10 32 3 

asistent medical radiologie 72 71 99% 2 16 35 18 

asistent  medical laborator 20 20 100% 2 3 7 8 
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ANEXA 11 

 Situația mișcării elevilor în anul  scolar 2016/2017 – Buget de Stat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.elevi înscriși la 
începutul anului 

Nr. de 

elevi ramași la 
sfirșitul anului 

Mișcarea elevilor 

pl
ec

aț
i 

ex
m

at
ri

cu
la

t/ 
   

   
   

   
   

  a
ba

nd
on

 Veniți din : 

șț
 A

lte
   

   
 ju

de
țe

 

B
uc
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eş

ti 

 

TOTAL ANUL  I 
272 241 12 19 - - 

asistent medical generalist 144 128 7 9 - - 

asistent medical  de farmacie 42 34 2 6 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 28 25 1 2 - - 

asistent medical radiologie 28 24 2 2 - - 

asistent  medical laborator 30 30 - - - - 
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TOTAL ANUL  II 
237 224 7 6 - - 

asistent medical generalist 119 115 3 1 - - 

asistent medical  de farmacie 39 35 2 2 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 26 26 - - - - 

asistent medical radiologie 27 26 1 - - - 

asistent  medical laborator 26 22 1 3 - - 

TOTAL ANUL III 221 214 2 5 - - 

asistent medical generalist 128 125 1 2 - - 

asistent medical  de farmacie 43 40 1 2 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 25 24 - 1 - - 

asistent medical radiologie 25 25 - - - - 

 

 

 

 

 

 



  

97 
 

ANEXA 12 

 Situația mișcarii elevilor în anul  școlar 2016/2017 - Autofinanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.elevi înscriși la 
începutul anului 

Nr. de 

elevi ramași la 
sfârșitul anului 

Mișcarea elevilor 

   
   

   
   

   
   

  p
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ti 

ex
m
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t/ 
   

   
   

   
   

  a
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 Veniți din : 

   
   

   
 A

lte
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de
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B
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eş
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TOTAL ANUL  I 351 293 14 44 - - 

asistent medical generalist 264 222 10 32 - - 

asistent medical  de farmacie 30 24 1 5 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 27 19 2 6 - - 

asistent medical radiologie 30 28 1 1 - - 

asistent  medical laborator - - - - - - 

TOTAL ANUL  II 453 435 10 8 - - 

asistent medical generalist 336 321 9 6 - - 
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asistent medical  de farmacie 37 35 - 2 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 25 25 - - - - 

asistent medical radiologie 55 54 1 - -  

asistent  medical laborator - - - - - - 

TOTAL ANUL III 480 473 2 5 - - 

asistent medical generalist 304 303 1 - - - 

asistent medical  de farmacie 83 80 - 3 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 26 24 - 2 - - 

asistent medical radiologie 47 46 1 - - - 

asistent  medical laborator 20 20 - - - - 
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ANEXA 13 

Situația mișcării elevilor în anul  școlar 2016/2017 – Total unitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.elevi înscriși la 
începutul anului 

Nr. de 

elevi ramași 
la sfârșitul 

anului 

Miscarea elevilor 
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TOTAL ANUL  I 623 534 26 63 - - 

asistent medical generalist 408 350 17 41 - - 

asistent medical  de farmacie 72 58 3 11 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 55 44 3 8 - - 

asistent medical radiologie 58 52 3 3 - - 

asistent  medical laborator 30 30 - - - - 

TOTAL ANUL  II 690 659 17 14 - - 

asistent medical generalist 455 436 12 7 - - 
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asistent medical  de farmacie 76 70 2 4 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 51 51 - - - - 

asistent medical radiologie 82 80 2 - - - 

asistent  medical laborator 26 22 1 3 - - 

                        TOTAL ANUL III 701 687 4 10 - - 

asistent medical generalist 432 428 2 2 - - 

asistent medical  de farmacie 126 120 1 5 - - 

asistent medical de balneofiziokinetoterapie 51 48 - 3 - - 

asistent medical radiologie 72 71 1 - - - 

asistent  medical laborator 20 20 - - - - 
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ANEXA 14Situația examenului de absolvire după specializare.Sesiunea Iulie 2017 

Forma de 
învățământ Specializarea 

N
r 

el
ev

i 

în
sc

ri
și

 

N
r 

el
ev

i  

pr
ez

en
ți 

N
r 

el
ev

i 
ne

pr
ez

en
ta

ți 

N
r 

el
ev

i  

re
sp

in
și 

N
r 

el
ev

i  

re
us

it 

Postliceal Asistent medical  de farmacie 120 118 2 0 118 

Postliceal Asistent medical 
balneofiziokinetoterapie 

48 48 0 0 48 

Postliceal Asistent medical de radiologie 71 71 0 0 71 

Postliceal Asistent medical de laborator 20 20 0 0 20 

TOTAL 259 257 2 0 257 

Promovați  99.6 %  în sesiunea  iulie 2017     

Sesiunea  august  2017 

Forma de 
învățământ specializarea 

N
r 

el
ev

i 

in
sc

ri
și

 

N
r 

el
ev

i  

pr
ez

en
ți 

N
r 

el
ev

i 
ne

pr
ez

e
nt

at
i 

N
r 

el
ev

i  

re
sp

in
și 

N
r 

el
ev

i  

re
uș

iți
 

Postliceal 

 

Asistent medical  
generalist 428 428 0 1 427 

TOTAL 428 428 0 1 427 

   

     Promovați  99.8 %  în sesiunea august 2017 
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ANEXA 15 

GRAFIC ELEVI PROMOVAȚI PE ANI DE STUDIU  2016 - 2017 
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ANEXA 16 

GRAFIC ELEVI PROMOVAȚI  PE SPECIALITĂȚI  2016 – 2017 
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ANEXA 17 

GRAFIC ELEVI ÎNSCRIȘI  ÎN ANUL  2016 - 2017 
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