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1. Prezentare  generală 

1.1.  Date de identificare 

 

DENUMIRE LICEUL TEORETIC „GEORGE EMIL PALADE” 

Adresă Str. N. Iorga nr. 87, Constanţa  

Telefon 0241/662698 

Fax 0241/662698 

E-mail/web palade.ct@gmail.com 

 

NIVELURI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

Liceal (clasele IX-XII) Filieră Teoretică 

Profil Real 

Specializare Ştiinţe ale naturii 

Limba de predare Română 

Număr de clase liceu 11 

Număr de elevi liceu 324 

Număr de posturi 18,58 

Postliceal (anii I-III) Domeniul Sănătate și asistență pedagogică 

 Calificarea Aistent medical generalist 

Nivelul de pregătire 5 

Limba de predare Română 

Număr de clase 10 

Număr de elevi 280 

Număr de posturi 22,88 (12,45 buget, 10,16 taxă) 

 Număr posturi personal 

didactic auxiliar 

8 

 Număr posturi personal 

nedidactic 

7 
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I. PERIOADA DE ACTIVITATE RELEVANTĂ A UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Pentru elaborarea istoricului unității de învățământ au fost studiate documente 

existente în arhiva școlii, după cum urmează: 

-cataloage școlare; 

-foi matricole; 

-cotoare de diplome; 

-decizii diverse (încadrare personal didactic, încadrare personal administrativ), corespondență 

cu Ministerul Sănătății, Sfatul  Popular al Regiunii Dobrogea, al orașului Constanța și secțiile 

sanitare regională și orășenească; 

-Hotărâri de Guvern; 

-documente privind locația actuală; 

-planuri de școlarizare. 

 În arhiva școlii, nu s-a mai regăsit întreaga corespondență cu Ministerul Sănătății și 

secțiile sanitare, documente care ar fi contribuit la o prezentare mai clară a schimbărilor care 

au avut loc în cei 68 de ani de învățământ sanitar, referitoare la denumirea unității, motiv 

pentru care unele perioade sunt justificate prin foi matricole cu antetul și ștampila scolii.  

 

 PREZENTAREA DOCUMENTAȚIEI 

 De-a lungul perioadei, conținutul învățământului și cerințele asistenței medicale s-au 

schimbat permanent, ceea ce reiese din prezentarea materialelor anexate. 

 Perioadele inițiale sunt dominate de necesitatea de cadre sanitare, motiv pentru care, 

în afara pregătirii prin școală, s-au făcut numeroase calificări la locul de muncă, încă din 

1945 (după cursuri organizate de către spitale, prin Crucea Roșie, după cum reiese din unele 

documente existente în arhivă). 

 • Învățământul sanitar de stat începe în 1950, prin existența a două școli sanitare 

(Nr. 26 și 27), cu locații diferite, situație care se menține până în anul școlar 1954 - calificarea 

obținută era de soră medicală și soră de ocrotire (coperți cataloage și foi matricole).  

Învățământul se desfășoară în 3-4 cicluri cu o durată de 18 luni și mai târziu de 2 ani.  

            În arhivă există cataloage în care este consemnată situația școlară și cotoare ale 

diplomelor eliberate. 
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 • În anul școlar 1954-1955, prin Decizia Nr.15/12.01.1955 a Sfatului Popular 

Regional Constanța cele două școli se unifică sub denumirea de Centrul de Perfecționare 

pentru personalul sanitar, care școlarizează soră medicală, soră de pediatrie, soră de 

ocrotire. Prin Decizia Nr.14/7.02.1955 se solicită și se hotărăște numirea personalului 

didactic.  

      • 1955-1957 Prin Ordinul M.S. 895/31.08.1955 (cu anexe) sunt precizate unitățile școlare 

care își încetează activitatea și cele care își continuă activitatea în anul școlar 1955-1956. 

Conform ordinului sus-amintit unitatea se numește Școala Profesională Sanitară Constanța cu 

3 locații din lipsa spațiului. 

La cererea Ministerului Sănătății Nr.131094/29.10.1955, școala transmite situația 

numărului de elevi și clase existente, document atașat ordinului sus-amintit. 

Existența școlii este demonstrată și prin foile matricole Nr.66 (Ilie N. Maria), Nr.67 

(Jora Hionia) pentru soră medicală și Nr. 12 (Comșa E. Teodora) și Nr. 13 (Cornea Gh. 

Vladimirica) pentru soră de ocrotire. În continuare, Școala Profesională Sanitară va funcționa 

într-un spațiu închiriat, proprietatea statului italian, situat în B-dul Lenin (actualmente 

Mamaia, nr.42). 

 •  Perioada 1957-1959- Școala Profesională se lichidează, iar din 1957 se 

școlarizează asistenți medicali (sub denumirea veche de tehnicieni sanitari). Școala se 

numește Grup Școlar Sanitar și locația se păstrează în B-dul Lenin 42. 

 • 1959-1965 - Școala funcționează sub denumirea de Școală Tehnică Sanitară în 

urma lichidării Școlii Profesionale Sanitare în anul 1959.  

 • 1965-1974 – Unitatea funcționează în continuare cu două niveluri de învățământ 

(tehnic-postliceal și profesional). Școlile profesionale s-au reînființat în 1965, școala din 

Constanța având și două Secții exterioare la Medgidia și Tulcea. 

          Școala de bază (Constanța) funcționează cu 16 clase de elevi -  învățământ profesional 

și tehnic cu 6 specializări și coordonează cele două filiale Medgidia (6 clase) și Tulcea (3 

clase), acestea neavând conducere proprie, fiind supervizate de câte  un medic profesor 

desemnat. 

         Având în vedere dezvoltarea unității de învățământ și condițiile improprii în care se 

desfășurau cursurile în vechea locație, Ministerul Sănătății  și Prevederilor Sociale alocă 

fonduri pentru o clădire nouă  ce va fi amplasată în strada 30 Decembrie nr. 87  în vecinătatea 

spitalului de adulți Constanța. 
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         În acest sens, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale solicită DSAPC Constanța 

întocmirea unui studiu de amplasament pentru Școala Tehnică Sanitară, transmite tema de 

program, se întocmește memoriu justificativ, se face documentația de proiectare. În mai 1969  

(Decizia 166/10.05.1969) se transmite din administrarea spitalului de adulți Constanța în 

administrarea Grupului Școlar Sanitar suprafața 5050 mp, astfel încât la 15 septembrie 1970, 

este dată în folosință actuala locație din strada 30 Decembrie nr. 87 (în prezent Nicolae 

Iorga). 

          Școlile profesionale se lichidează în 1973, iar prin reforma administrativă, filiala 

Tulcea este repartizată la Brăila până la încheierea activității. 

 • În perioada 1974-1978 - Grupul Școlar Sanitar funcționează cu două niveluri: 

Școală Postliceală Sanitară care se lichidează în 1978 și Liceu Sanitar, care începe în 1974.          

La început, prin liceul sanitar sunt școlarizați elevi din județele Ialomița, Constanța, 

Tulcea și oraș Constanța, locurile fiind departajate în funcție de domiciliu. 

        • Între anii 1978-1990, pregătirea se face numai prin Liceul Sanitar pentru orașul 

Constanța, județul Constanța, județul Tulcea, învățământul este organizat în două trepte 

conform legislației în vigoare, așa cum reiese și din foile matricole anexate. 

         După terminarea liceului sanitar, absolvenții efectuează un stagiu de practicant cu 

durata de 9-12 luni pentru obținerea calificării și a dreptului de practică profesională. 

        Denumirea unității este Liceul Sanitar Constanța, așa cum reiese din ștampila aplicată 

pe documente. 

        • 1990-1994 -  este o perioadă care aduce o serie de noi schimbări în ceea ce privește 

standardele și cerințele de pregătire pentru sectorul sanitar. Toate țările europene și SUA 

școlarizează absolvenți de liceu care la intrarea în programul de pregătire au responsabilitate 

juridică și un nivel de cunoștințe care să le permită o mai bună înțelegere a suferinței și 

psihologiei bolnavului. 

        În 1990 se reînființează Școala Postliceală Sanitară cu durată de 3 ani, iar liceele 

sanitare intră în lichidare. 

        Învățământul sanitar este subordonat Ministerului Sănătății - HG 961/1990 (pagina 70) 

și HG 253/ 1992 cu anexe, unde școala din Constanța se regăsește sub denumirea de Grup 

Școlar Sanitar. 

         Liceul Sanitar se lichidează în 1994 

         În 1993 termină prima promoție de asistenți medicali generaliști și conform normelor 

europene se renunță la școlarizarea pe profiluri/specialități. 
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       • 1994-1997 – Unitatea funcționează sub aceeași denumire de Grup Școlar Sanitar cu 

Școala Postliceala și Liceu Teoretic de chimie-biologie. Prima promoție de absolvenți ai 

Liceului Teoretic este din anul 1998. 

Începând cu anul școlar 1997-1998, se schimbă denumirea în Grup Școlar George 

Emil Palade. 

       Unitatea funcționează sub denumirea Grup Școlar George Emil Palade cu cele două 

niveluri  de pregătire, până în anul 2012. 

       În anul școlar 2012, conform Adeverinței ISJ 2713A/104/27.07.2012,  se schimbă 

denumirea în Liceul Teoretic George Emil Palade, având în structură școala postliceală 

sanitară și liceul, Filiera teoretica, Specializarea Stiinte ale naturii 

       • În anul școlar 2018-2019 se împlinesc 68 de ani de existență, iar învățământul sanitar 

constănțean de stat s-a ridicat totdeauna la nivelul standardelor și exigențelor, fapt demonstrat 

și prin faptul că un număr mare de absolvenți lucrează în unități sanitare din țările europene și 

SUA, unde se bucură de apreciere. 

 

RECAPITULAȚIE 

PRIVIND EVOLUȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ÎN PERIOADA 1950 – 2021 

 

PERIOADA 
DENUMIREA UNITĂȚII 

ADRESA 

FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
OBSERVAȚII 

DOCUMENTE 

DOVEDITOARE 

1950 - 1954 1. Școala Specială de 

Oficianți  medicali Nr. 

26 - 1 Mai  nr. 30 

2. Școala Specială de 

Surori de Caritate Nr. 27- 

Strada Mihai Eminescu 

Nr. 2 

-profesional 

sanitar 

Organizat pe cicluri, 

având o durată de 18 

luni la început, apoi 2 

ani. 

-coperți cataloage 

-foi cataloage 

cu notări corespunzătoare 

perioadei 

-cotoare diplome – 1954 

1955 - 1957 Centru de Perfecționare 

pentru personalul sanitar 

Nr. 26 -  Strada Ion 

Bănescu Nr. 9 (1954-

1955) 

Școala Profesională 

Sanitară Bdul Lenin Nr. 

42 din an școlar 1955-

1956 

-profesional 

sanitar (surori 

medicale de 

pediatrie, 

ocrotire) 

Cele două școli se 

unesc sub o singură 

conducere. 

-Decizia nr. 15, Sfat Regional 

Popular Constanța 

-Ordinul Ministerului Sănătății 

Nr. 895/ 31.08.1955, privind 

funcționarea unităților de 

învățământ din anul școlar 

1955-1956, cu Anexe 

-decizii de numire școală(3) 

-foi matricole 4 bucăți 

-decizii numire cadre didactice  

1957 -1959 Grupul Școlar Sanitar 

Constanța 

B-dul Lenin (Mamaia) 

Nr. 42 

Școală 

Profesională 

Sanitară  

Școală Tehnică 

Sanitară 

Școala Profesională 

este în lichidare. 

Școala Tehnică 

Sanitară pregătește 

asistenți medicali -  

pentru admitere este 

obligatoriu liceul cu 

diplomă.  

-Foi matricole (Cherim 

Nermin) 

- Decizie Nr.146/ 28.02.1958 a 

Sfatului Popular Regional  

- Decizia Nr. 66/08.11.1958 a 

Grupului Școlar Sanitar pentru 

numire cadre didactice -an 

școlar 1958-1959 

-Foi matricole (1957-1959) 
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PERIOADA 
DENUMIREA UNITĂȚII 

ADRESA 

FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
OBSERVAȚII 

DOCUMENTE 

DOVEDITOARE 

1959 - 1965 Școală Tehnică Sanitară 

Constanța  - Bdul Lenin 

Nr. 42 

Școală Tehnică 

(postliceală) 

Sanitară  - durata 

de 2-3 ani   

Nu sunt documente de 

schimbare a denumirii, 

doar ștampila școlii.  

-Decizii numire cadre 

didactice pentru anii 1961-

1962, 1962-1963 

-Plan de învățământ 1961 

-Foi matricole  

1965 –1974 Grup Școlar Sanitar 

Constanța 

- Bdul Lenin Nr. 42 

(în perioada 1965 – 

1970) 

 și Strada 30 decembrie 

87 din anul școlar 1970- 

1971  

Școală Tehnică – 

1978 

Școală 

Profesională 

Sanitară   

Școala Profesională se 

reînființează în 1965  la 

Tulcea și Medgidia -  

ca filiale exterioare, iar 

din 1967 și în 

Constanța. 

Se lichidează în 1973.  

Spațiul din Bdul Lenin 

închiriat este 

insuficient. 

Ministerul Sănătății 

aprobă fonduri, se 

construiește un local 

nou care se dă în 

folosință în 1970.  

-Foi matricole Școala 

Profesională Sanitară 

Medgidia, Tulcea, Constanța 

-Foi matricole Școala Tehnică 

Sanitară/ Postliceală Sanitară 

 

 

 

 

-Documente privind locația 

actuală - Str. Nicolae Iorga 

Nr.87 

1974 - 1978 Grup Școlar Sanitar 

Constanța  - Strada 30 

Decembrie Nr. 87 

-Școală 

Postliceală 

Sanitară  

-Liceu Sanitar 

Liceul Sanitar se 

înființează în 1974 și 

funcționează în paralel 

cu Școala Postliceală 

Sanitară,  

-Foi matricole 

-Plan de școlarizare – Liceu 

Sanitar 

1978 - 1990 Liceul Sanitar  

Strada 30 Decembrie Nr. 

87 

Liceu Sanitar Se școlarizează pentru 

județele Constanța, 

Tulcea și orașul 

Constanța 

Specialitatea școlarizată: 

-soră medicală la început 

-mai târziu laborant biolog și 

laborant de farmacie 

1990 - 1994 Grup Școlar Sanitar 

Constanța 

Strada Nicolae Iorga Nr. 

87 

-Școală 

Postliceală 

-Liceu Sanitar 

În 1999 se reînființează 

școlile postliceale 

sanitare în care 

pregătirea se face după 

un curriculum nou, 

european.  

Liceul Sanitar intră în 

lichidare, ultima 

promoție fiind în 1994.  

-HG 261/1990 

-HG 253/1992, privind 

finanțarea învățământului 

postliceal și lichidarea 

Liceului Sanitar 

-Foi matricole 

1994 - 1997 Grup Școlar Sanitar 

Constanța 

Strada Nicolae Iorga nr. 

87 

-Școală 

Postliceală 

Sanitară  

-Liceu teoretic 

chimie - biologie  

Școala Postliceală 

Sanitară își continuă 

activitatea.  

Începând cu anul școlar 

1994-1995, se 

școlarizează prin liceu 

teoretic.  

-Planuri de școlarizare pentru 

Școala postliceală și Liceu 

chimie-biologie 

-adresa Nr.128/3.11.1997 a 

I.S.J. referitoare la ordinul 

M.I. Nr.4105/16.06.1997 

privind schimbarea denumirii 

unității în Grup Școlar 

"George Emil Palade"  

-Foaie matricolă promoția 

1994- Liceu Teoretic 

1997 - 2012 Grup Școlar "George 

Emil Palade" -  

Strada Nicolae Iorga nr. 

87 

-Școală 

Postliceală 

Sanitară -Liceu 

chimie - biologie 

Se schimbă denumirea.  Adresa  ISJ Nr.128/3.11.1997 

privind schimbarea denumirii 

unității în Grup Școlar 

"George Emil Palade" 

2012 și în 

prezent 

Liceul Teoretic 

"George Emil Palade" -  

Strada Nicolae Iorga nr. 

87 

-Școală 

Postliceală 

Sanitară -Liceu 

chimie - biologie 

Se schimbă denumirea.  Adeverință ISJ 

Nr.2713/A/104/ 

27.08.2012 privind schimbarea 

denumirii unității conform 

M.E.C.T.S. Nr.6564/2011 
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II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

2.1. Analiza PEST (EL) 

Domenii Context local 

Politic 

• Schimbarea mentalității raportate la scara valorică, personală a 

fiecărui individ  

• Programe de sprijin financiar pentru elevii aflați in dificultate: Bani 

de liceu, burse de merit , de performanță si sociale. 

• Instabilitate în ceea ce privește structura programelor și a subiectelor 

de bacalaureat. 

• Politici integratoare pentru elevii cu cerinte educationale speciale 

Economic 

• Insuficienta finanțare a instituției de învățământ de către consiliul 

local în vederea extinderii spațiilor de învățământ. 

• Lipsa asigurării de către Consiliul Local a pazei și securității 

instituției. 

Lipsa decontarii navetei elevilor care provin din alte localități, unde, 

deși exista liceu, nu exista specializarea Stiințe ale naturii. 

• Identificarea unor resurse finanaciare pentru activitati 

extrascolare 

Social 

• Diferențe de statut social între mediile familiale ale elevilor  

• Număr mare de elevi navetiști, mulți provenind din mediul rural. 

• Acte nesemnificative de violenta si alte abateri comportamentale 

• Numar mare de elevi proveniti din familii monoparentale sau cu 

parinti plecati in strainatate 

Tehnologic 

• Conectarea școlii la internet ca mijloc modern și rapid de comunicare 

și informare atât pentru manager, cadre didactice cât și pentru elevi. 

• Aplicarea tehnologiilor moderne în demersul educațional ca urmare a 

dotării în acest sens a multor săli de clasă (Laptop-uri,Video-

Proiectoare). 

• Scoala este centru pentru certificare IC3,care echivaleaza proba D a 

examenului de bacalaureat 

Ecologic 

• Menținerea disciplinei opționale “Educație pentru sănătate“ în 

Curriculum la Decizia Scolii 

• Promovarea unor activitați cu caracter educativ în vederea 

conștientizarii elevilor cu privire la necesitatea menținerii unui mediu 

înconjurator sănătos 

• Organizarea unor sesiuni de comunicări pe teme de sănătate/boală, 

consumul de alcool, tutun, droguri ilicite în parteneriat cu ONG-uri 

din municipiul Constanța. 

• Derularea unor proiecte ecologice, in parteneriat cu alte scoli si cu 

digerite fundatii, asociatii. 

Legislativ 

• Consiliul Uniunii Europene , Raportul cu privire la “Învățarea de-a 

lungul vieții in serviciul cunoașterii , creativitații și inovării” 

Bruxelles 13 Ianuarie 2016 

• Strategia Națională pentru Dezvolare Durabilă a României, 

Orizonturi 2013-2020 

• Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educație 
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Domenii Context local 

• Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014-

2020 

• Legea nr 1/5 Ianuarie 2011- Legea Educației Naționale (actualizată) 

• OMENCS Nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare si funcționare a unitaților de învațământ preuniversitar 

• Legea 29/2010 pentru modificarea si completarea legii nr 35/2007 

privind creșterea siguranței in unitățile de învățământ. 

• OMENCS nr.5079pentru aprobarea Regulamentului –cadru de 

Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant preuniversitar si 

completarile cu Ord. 3027/2018 

 

2.2. Analiza SWOT  

2.2.1. Analiza SWOT – Domeniul  Curriculum 

M
ed

iu
l 

in
te

rn
 

Puncte tari: 

• Documentarea şi aplicarea corectă a 

Curriculumului Naţional la clasele de nivel 

liceal. 

• Parcurgerea integrală a programelor şcolare 

pe bază de planificări adecvate. 

• Utilizarea manualelor şi auxiliarelor 

curriculare aprobate. 

• Consilierea elevilor in vederea selectarii 

disciplinelor optionale 

• Pregatire suplimentara a elevilor pentru 

bacalaureat, olimpiade  si concursuri scolare 

• Rezultate bune obtinute la bacalaureat, la 

Concursuri si Olimpiade scolare 

• Abordarea in lectii a unor metode 

activizatoare, cum ar fi Experimentul de 

laborator,Observatia,Demonstratia 

• Corelarea foarte buna intre cele doua 

niveluri: liceal si postliceal 

Puncte slabe: 

• Orientarea preponderentă a CDŞ 

spre echilibrarea alocărilor orare 

din planurile de învăţământ. 

• Formalism în elaborarea 

planificărilor şi a altor 

documente interne. 

• Utilizarea redusă a instruirii 

asistate de calculator în 

aplicarea Curriculumului 

Naţional la clasă. 

• Corelarea intre alegerea unor 

discipline optionale si nevoia de 

constituire a catedrei  unor cadre 

didactice 

 

M
ed

iu
l 

ex
te

rn
 

Oportunităţi: 

• Curriculum Naţional modern, conform 

orientărilor agreate la nivel european. 

• Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru 

toate disciplinele, centralizată la nivelul 

ministerului. 

• Legislaţie ce permite adaptarea programelor 

şcolare prin CDŞ-uri la nevoile tinerilor. 

• Oferta bogata privind cursurile de 

perfectionare si formare continua, inscriere 

la grade didactice 

Ameninţări: 

• Încărcare excesivă a 

programelor şcolare și corelare 

inadecvată pe discipline. 

• Număr mare de manuale 

alternative la unele discipline. 

• Manuale depasite la unele 

discipline 
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Activităţi extracurriculare şi extraşcolare – evaluare 

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă atât completări aduse educaţiei 

oferită în cadrul activităţilor şcolare curente, cât şi modalităţi concrete de a interveni în 

organizarea şi ocuparea timpului liber al elevilor. La nivelul Liceului Teoretic „George Emil 

Palade” cele mai importante categorii de activităţi organizate şi desfăşurate pentru elevi în 

regim extracurricular şi extraşcolar sunt: 

1) Activităţi extraşcolare de voluntariat: Liceul Teoretic „George Emil Palade” participă 

la Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, în cadrul căreia au fost organizate şi 

desfăşurate anual activităţi specifice de către elevi, în colaborare cu comunitatea locală., 

la beneficiari: Centrul de Plasament Antonio, Centrul de Plasament Ovidius, Centru 

Şcolar de Educaţia Incluzivă „Maria Montessori”, Constanţa. Elevii sunt voluntari în 

reţeaua de observatori – monitorizarea delfinilor la ONG Mare Nostrum, voluntari în 

Asociaţia Dăruieşte Aripi, membrii ONCR filiala Constanţa - Cercetaşii Marini şi Crucea 

Roşie. 

 

2) Activitati educative non - formale organizate și desfășurate de elevii din învățământul 

postliceal la nivel local și național (Festivalul Șanselor Tale, sesiuni de Comunicări 

științifice, participarea la Conferința națională de nursing, Tinerii şi energia verde ). 

 

3) Activităţi sportive – organizate în regim extracurricular pentru susţinerea unei dezvoltări 

armonioase a elevilor şi pentru îmbunătăţirea stării lor de sănătate (fotbal, volei, şah, 

rugby mixt). La nivel extraşcolar, activităţile sportive sunt susţinute prin organizarea şi 

participarea la concursuri şi competiţii sportive. Iniţierea proiectului „Magia şahului la 

adolescenţi”, ediţia I, în anul şcolar 2017-2018. 

 

4) Activitatea redacţională a elevilor este organizată sub coordonarea cadrelor didactice 

din catedra de Limba română şi limbi moderne, împreună cu profesori ai catedrei de 

Sport, arte şi tehnologii şi constă în redactarea, editarea, publicarea şi difuzarea revistei 

şcolare Aripi. 

 

5) Activităţile extraşcolare de tip cultural – artistic sunt organizate cu sprijinul 

Consiliului Consultativ al Elevilor şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi includ 

anual: Balul Absolvenţilor, spectacole de teatru şi concerte şi serbări şcolare. 

 

6) Excursiile şi taberele şcolare turistice au fost iniţiate şi desfăşurate cu participarea 

multor cadre didactice ( 40%) şi elevi (50%) , fiind o activitate foarte dorită de aceştia.  
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2.2.2. Analiza SWOT – Domeniul Activităţi extracurriculare şi extraşcolare  
M

ed
iu

l 
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rn

 

Puncte tari: 

• Interes deosebit din partea a 85 % 

dintre elevi şi 65% din cadrele 

didactice pentru derularea de activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare. 

• Planificarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare destinate 

educaţiei armonioase a elevilor. 

• Varietatea proiectelor educative 

propuse şi desfăşurate la nivelul 

unităţii şcolare, pe fiecare nivel de 

clase. 

• Existenţa unui proiect la nivel 

judeţean şi şapte proiecte locale 

iniţiate şi coordonate de către cadrele 

didactice coordonatoare  

Puncte slabe: 

• Programul prea încărcat al 

elevilor (număr mare de ore pe 

săptămână). 

• Insuficienta participare a 

părinţilor la activităţile 

extracurriculare şi extraşcolare  

• Distribuţie inegală a 

interesului la nivelul elevilor, 

diriginţilor şi părinţilor. 

• Impedimente în desfăşurarea 

anumitor activităţi datorită resurselor 

financiare necesare. 

• Număr mare de copii navetişti. 

M
ed

iu
l 

ex
te

rn
 

Oportunităţi: 

• Colaborare şi cooperare cu 

reprezentaţii comunităţii locale 

(autorităţi publice, uneori 

părinţi, alţi parteneri 

educaţionali) pentru 

desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare.  

• Existenţa unor oferte locale 

importante privind activităţile 

educative pentru elevi. 

Ameninţări: 

• Limite în asigurarea resurselor 

financiare necesare organizării 

şi desfăşurării de activităţi 

extracurriculare şi 

extraşcolare. 

 

 

 

Relaţia şcoală-comunitate – evaluare 
Relaţiile Liceului Teoretic „George Emil Palade”  cu reprezentanţii comunităţii locale 

au fost, în general, un rezultat al nevoii de colaborare a unităţii de învăţământ cu alte 

instituţii, în vederea atingerii obiectivelor de natură educaţională. 

Din partea comunităţii sunt implicaţi părinţii şi/sau reprezentanţi ai unor instituţii (de 

învăţământ, cultură, igienă-sănătate, administrative etc.). În majoritatea cazurilor fluxul de 

informaţi este orientat spre elevi. În această categorie se încadrează orele de dirigenţie cu 

invitaţi, şedinţele şi întâlnirile individuale cu părinţii etc. 

Necesităţile de formare pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul 

membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se 

realizează educarea non-formală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi 

artistice, vizite la muzee, excursii etc.  

Atragerea de fonduri şi resurse materiale din comunitate este în general susţinută de 

conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către 

diverşi alţi parteneri.  

 Parte a educaţiei oferită de către Liceul Teoretic „George Emil Palade”, spiritul 

umanitar format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse la 
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îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor. În fiecare an, elevi ai Liceului Teoretic „George 

Emil Palade”  vizitează şi duc ajutoare copiilor orfani şi bătrânilor, fondurile necesare fiind 

obţinute prin contribuţia benevolă a elevilor. La un nivel mai înalt, elevii s-au ocupat 

îndeaproape şi consecvent de pregătirea unor grupuri de elevi defavorizaţi, sprijinindu-i în 

vederea progresului lor şcolar. 

Întâlnirile organizate în cadrul orelor de dirigenţie la iniţiativa diriginţilor şi elevilor, 

au dovedit pe deplin potenţialul deosebit pe care îl are comunitatea în acest domeniu. De 

asemenea, în ultimii ani, universităţile din Constanţa manifestă disponibilitatea de a organiza 

diverse acţiuni, în colaborare cu unitatea de învăţământ, în vederea promovării ofertei 

educaţionale de la nivelul învăţământului superior. 

Dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca 

scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse probleme cât şi necesitatea de a 

conştientiza partenerii asupra problemelor existente.  

În concluzie, se conturează o imagine a Liceului Teoretic „George Emil Palade” sub 

aspectul incluziunii în viaţa comunităţii – sprijinită activ de conducere şi de cadre didactice. 

 

Alte tipuri de activități: 

1) Acţiuni în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; 

2) Colaborare cu Poliţia, cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, cu 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu Crucea Roşie, cu Organizația 

Nonguvernamentală “Mare Nostrum”. 

3) Colaborarea cu părinţii elevilor – inclusiv în organizarea şi desfăşurarea de activităţi 

extraşcolare. 

4) Serbări şcolare, vizite, spectacole de teatru şi film, lansări de carte. 

5) Editarea, publicarea şi difuzarea revistei Aripi. 

6) Acţiuni umanitare de ajutorare a persoanelor in nevoi. 

7) Organizarea şi susţinerea unei activităţi susţinute de marketing educaţional – prin 

tipărirea de pliante şi afişe cu informaţii, distribuţia acestora în unităţi de învăţământ 

care şcolarizeaza elevi de nivel gimnazial si liceal. 
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2.2.4. Analiza SWOT – Domeniul Relaţia şcoală-comunitate  
M
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Puncte tari: 

• Încheierea de protocoale de colaborare, în 

vederea derulării de acţiuni specifice, cu 

numeroase instituţii din comunitate. 

• Interes din partea elevilor şi cadrelor 

didactice pentru o relaţie activă şi profitabilă cu 

reprezentanţii comunităţii locale. 

• Existenţa unui număr de activităţi consacrate 

implicând parteneriat instituțional. 

• Existenţa şi activitatea Asociaţiei de Părinţi 

pe şcoală. 

Puncte slabe: 

• Gradul ridicat de încărcare 

a programului elevilor (număr 

mare de ore pe săptămână). 

• Interesul slab manifestat al 

părinţilor pentru colaborarea 

familie – şcoală – manifestat 

inclusiv prin participarea 

scazuta la şedinţele cu părinţii. 

• Lipsa sprijinului financiar 

al Consiliului Local pentru 

asigurarea pazei si securitatii 

M
ed

iu
l 
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Oportunităţi: 

• Interesul comunităţii pentru dezvoltarea 

unităţii de învăţământ. 

• Existenţa unor oferte locale importante 

privind activităţile educative pentru elevi. 

• Posibilitatea dezvoltării de noi parteneriate 

cu unităţi similare din ţară sau din alte ţări 

membre UE (pornind de la experienţa 

proiectului Comenius derulat). 

• Posibilitatea imbunatatirii relatiei cu 

Asociatia de Parinti  

Ameninţări: 

• Limite în asigurarea 

resurselor financiare şi 

materiale necesare. 

• Accentuarea efectelor 

negative în educaţia elevilor 

datorită unei comunicări tot 

mai dificile cu familia si 

falselor modele promovate de 

mass-media. 

 

 

Resurse umane  

Elevi 
Unitatea de învățământ funcționează cu două niveluri – liceal și postliceal.  

Oferta de şcolarizare  

Pentru ambele niveluri de învățământ oferta de școlarizare este stabilită anual pe baza 

următorilor factori: strategia locală de dezvoltare a serviciilor educaţionale, solicitările 

comunităţii locale şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ şi la nivel local.  

În anul școlar 2021-2022 unitatea de învățământ funcționează cu următoarea 

structură: 

 

Nivel Specializare/Calificare 
Clasa/Nr. clase Total 

9 10 11 12 I II III  

Liceal 

(nivel 3) 

Ştiinţele naturii 
2 3 3 3 - - - 11 

Postliceal 

(nivel 5) 

Asistent Medical 

Generalist 
- - - - 4 3 3 10 

Total general 2 3 3 3 4 3 3 21 

  

Situaţia la învăţătură.  

 Considerând notarea în urma evaluărilor realizate la clasă ca o măsură a gradului 

în care au fost formate la elevi competenţele generale şi specifice prevăzute de programele 
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şcolare şi utilizând în acest context repartiţia elevilor pe tranşe de medii ca indicator al 

rezultatelor învăţării, se constată următoarea evoluţie în perioada 2015 – 2021: 
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Situaţia la disciplină. Analiza cantitativă a datelor atestă faptul că, deşi există un procent 

foarte mic de sancţiuni disciplinare aplicate elevilor, se poate considera că absenteismul este 

fenomenul cel mai des întâlnit în privinţa disciplinei elevilor. Au fost iniţiate o serie de 

măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor 

regulamentare. Astfel, fiecare diriginte utilizează lista medicilor de familie pentru motivarea 

absenţelor medicale, cererile pentru motivarea absenţelor din partea părinţilor sunt 

înregistrate şi aprobate numai de direcţiune, s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile 

de chiul dovedite etc. Cu toate acestea, numărul de absenţe înregistrate a fost în continuare 

ridicat.  

 

 

CENTRALIZARE ABSENTE 2017 – 2021 LICEU 

CLASA 
ABSENTE 

NEMOTIVATE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

TOTAL 

ABSENTE 

IX A 274 978 1252 

IX B 362 726 1088 

X A 398 1059 1457 

X B 398 880 1278 
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CLASA 
ABSENTE 

NEMOTIVATE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

TOTAL 

ABSENTE 

X C 740 1152 1892 

XI A 256 1332 1588 

XI B 460 1243 1703 

XI C 701 1361 2062 

XII A 406 1271 1677 

XII B 671 1385 2056 

XII C 389 942 1331 
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Absenteismul ridicat este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, 

dar şi de factori de natură internă.  

Factori de natură externă: 

a. Elevi din familii monoparentale sau elevi lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care 

părinţii sunt plecaţi pentru muncă din localitate; 

b. Elevi provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes 

pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară; 

c. Elevi cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la 

şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.  

Factori de natură internă: 

a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente, concomitent cu selectivitatea 

studiului spre anii terminali în scopul pregătirii pentru continuarea studiilor; 

b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare formală, didacticistă 

a conţinuturilor; 

c. Ofertă insuficientă şi/sau formalismul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare care să 

orienteze într-o mai mare măsură ocuparea timpului liber şi atragerea elevilor spre şcoală; 

d. Inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către diriginţi. 

Acţiunea concomitentă a acestor factori, în special asupra celor de natură internă 

constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să 

vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, 

îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, consecvenţă şi seriozitate în 

aplicarea regulamentelor şcolare. 
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În ce privește situația promovabilității la examenul de bacalaureat, în anul școlar 

2020-2021, procentul de promovare a fost de 84% pentru ambele sesiuni,  2015-2016, 

procentul de promovare a fost de 84% pentru ambele sesiuni, în anul școlar 2016-2017  a fost 

89,05%, iar în anul școlar 2017-2018 procentul de promovare a fost 78,30% pentru ambele 

sesiuni. 

 Deoarece cei mai mulți elevi absolvenți ai clasei a XII-a se orientează către școli 

postliceale sanitare, Facultatea de Medicină, Farmacie și Biologie, pentru a putea aprofunda 

biologia, se înscriu pentru susținerea probei E(d) a examenului de bacalaureat la biologie. 

 În ultimii 3 ani, procentul de promovare la disciplina biologie a fost de 100%. 

 La limba și literatura română, procentele de promovare în general sunt foarte bune. 

 Disciplina la care procentul de promovare este mai scăzut este matematica. 

 Elevii care nu promovează examenul de bacalaureat, de obicei, se orientează către 

școli postliceale, în special către Școala Postliceală Sanitară din cadrul instituției noastre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lb. 

rom Mate 

Opti

onal   

  

XII-

a A 19 

TOTA

L  88 

Prezen

ţa la 

probe  87 87 86     

  

XII-

a B 24     Elevi prezenți la toate probele 86   

  

XII-

a C 19     ELEVI ADMIȘI 62,00 

  

TOT

AL 62     RATA DE PROMOVABILITATE 72,09 

            

  

2 - 

2,9

9 

3 - 

3,99 

4 - 

4,99 

5 - 

5,99 

6 - 

6,99 

7 - 

7,99 

8 - 

8,99 

9 - 

9,99 10  

Total 

elevi 

Medie/di

sciplină 

Rom   1,00 0,00 11,00 19,00 24,00 23,00 8,00 0,00 86 7,45 

Mat   8,00 3,00 21,00 17,00 13,00 19,00 0,00 0,00 86 6,17 

Anat   1,00 2,00 19,00 8,00 12,00 23,00 13,00 2,00 80 7,38 

Fiz   0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2 5,93 

Chi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2 8,90 

Bio   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1 8,00 
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Din perspectiva etapelor educaţionale, filiera teoretică este în principal concepută ca 

traiectorie educaţională spre studiile superioare. Din acest punct de vedere, absolvenţii 

Liceului Teoretic „George Emil Palade”, care promovează examenul de bacalaureat, îşi 

continuă studiile la nivel universitar. Analizând repartiţia absolvenţilor învăţământului liceal 

pe tipurile de studii universitare urmate se constată în fiecare an o pondere pronunţată a celor 

care urmează studii în specializările academice medicină, farmacie, chimie, petrochimie şi 

biologie. De asemenea, un număr din ce în ce mai semnificativ de absolvenţi se orientează 

către şcolile postliceale, îndeosebi către cele din domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică. O 

posibilă cauză a acestei orientări este dată de faptul că, odată cu absolvirea acestor şcoli, 
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există şanse crescute de angajare pe piaţa muncii, într-o profesie solicitată atât în ţară, cât şi 

în străinătate. 

 
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

În perioada 2015- 2020 repartizarea angajaților Liceului „George Emil Palade”, pe 

categorii de  personal şi forme de numire, a fost următoarea: 

An 

şcolar 

Personal didactic 

Titulari 
Suplini-

tori 

Deta-

şaţi 
Total 

Gradul 

didactic 

I 

Gradul 

didactic 

II 

Gradul 

definitiv 

Debu-

tanţi 

2014-

2015 
24 7 1 32 22 7 2 1 

2015-

2016 
25 7 2 34 24 7 2 1 

2016-

2017 
24 7 1 32 21 8 3 0 

2017-

2018 
24 6 3 33 24 4 3 2 

2018-

2019 
26 7 3 36 23 6 6 1 

2019-

2020 
26 5 1 32 23 4 3 2 

2020-

2021 
28 6 1 35 25 3 8 2 

2020-

2021 
28 6 1 35 25 3 8 2 

Personal didactic auxiliar  (8): secretar, bibliotecar, informatician, pedagog, laborant, 

administrator financiar, administrator de patrimoniu, supraveghetor de noapte. 

Personal nedidactic (7): muncitor necalificat (1), paznici (2), îngrijitoare (4). 

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a 

determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice din Liceul Teoretic „George Emil Palade” 

la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel 

local, judeţean şi naţional. În această privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare si 

formare continua s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor 

didactice asupra ofertei de formare existente. 

Sub aspectul disciplinei cadrelor didactice şi a personalului, în general, nu au fost 

înregistrate în ultimii ani situaţii deosebite. Unele probleme legate de punctualitatea la clasă, 

de respectarea termenelor privind îndeplinirea anumitor atribuţii de serviciu specifice, de 

participarea consecventă la toate activităţile organizate de şcoală rămân în atenția conducerii 

unității. Pentru a reduce frecvenţa acestor probleme, în baza prevederilor Contractului 

colectiv de muncă şi în urma negocierilor purtate cu personalul didactic, a fost actualizată fişa 

postului cadru didactic. 

La nivelul activităţilor metodico-ştiinţifice, rapoartele de activitate întocmite de şefii 

de catedre evidenţiază existenţa unei preocupări continue pentru creşterea calităţii procesului 
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instructiv- educativ. Pot fi menţionate următoarele activităţi şi iniţiative susţinute de cadrele 

didactice: 

a. Pregătirea specială, informarea şi evaluarea elevilor pentru examenele naţionale (simulări 

examene) 

b. Pregătirea suplimentară a elevilor pentru rezultate deosebite 

c. Activitate redacţională: editarea şi difuzarea revistei Aripi  

d. Participare în diferite structuri instituţionale de nivel judeţean (la solicitarea ISJ) 

e. Iniţiativă şi sprijin deosebit în rezolvarea problemelor şcolii  

2.2.5. Analiza SWOT – Domeniul Resurse umane  

M
ed
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l 
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rn
 

Puncte tari: 

• Ofertă de şcolarizare stabilă, conformă cu 

cerintele  comunităţii locale si europene . 

• Ponderea cadrelor didactice titulare cu grade 

didactice I şi II în proporţie de 86%. 

• Elevi cu nivel de pregătire iniţială bun si cu 

autodeterminare. 

• Cadre didactice bine pregătite, dedicate meseriei. 

• Pregătire bună a elevilor, ce permite opţiuni 

realiste după absolvire. 

• Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice. 

• Comunicare şi deschidere către elevi şi părinţi. 

• Realizarea de întâlniri cu Comitetul consultativ 

al părinţilor,cu Aociația Părinților, consultaţii cu 

părinţii. 

• Organizare stabilă, clară, cu sarcini şi 

responsabilităţi bine definite. 

• Îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev prin 

comunicări directe şi prin Consiliul Elevilor. 

• Preocupare pentru asigurarea securitatii elevilor 

si profesorilor in incinta scolii 

• Integrare foarte buna in colectiv a elevilor de alte 

etnii si a celor proveniti din Republica Moldova 

Puncte slabe: 

• Ponderea relativ redusă a 

metodelor interactive, centrate pe 

elev în activitatea la clasă. 

• Conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbare a unor cadre didactice. 

• Lipsa motivaţiei financiare pentru 

cadrele didactice performante. 

• Insuficienţa personalului 

nedidactic şi 

auxiliar. 

• Neimplicarea unor părinţi în 

viaţa şcolii. 

• Preocuparea insuficientă pentru 

promovarea imaginii şcolii şi 

mediatizarea rezultatelor 

pozitive si a bunelor practici. 

• Elevi cu părinți plecați în 

străinătate, care sunt lăsați în 

grija bunicilor sau a altor rude 

care nu au un control eficient 

asupra lor. 

• Cadre didactice titulare și 

suplinitoare cu norma didactică 

în mai multe școli. 

M
ed

iu
l 

ex
te

rn
 

Oportunităţi: 

• Strategie coerentă privind dezvoltarea reţelei 

şcolare la nivel local. 

• Traditional, poziţie bine stabilită în ierarhia 

ofertei educaţionale locale. 

• Existenţa resurselor necesare pentru formare 

continuă la nivel local. 

• Facilităţi acordate de stat pentru copiii 

proveniţi din familii sărace. 

• Numeroase oferte din partea Casei Corpului 

Didactic și a altor instituții. 

• Publicarea unor articole in lucrari ,carti de 

specialitate , participarea la simpozioane a 

cadrelor didactice 

Ameninţări: 

• Deficienţe în procesul de selecţie 

şi repartizare a elevilor în liceu. 

• Centralizarea excesivă a mişcării 

personalului didactic. 

• Lipsa de atractivitate a carierei 

didactice și statutul social 

marginalizat al cadrului 

didactic. 

• Inexistenţa posibilităţii de 

premiere a cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite. 
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Resurse materiale  

Baza materială 

Liceul Teoretic „George Emil Palade” funcţionează într-o clădire construită în anii 

’50, amplasată în Constanța, str. N. Iorga, nr. 87. În scopul menţinerii imobilului la 

standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ, în fiecare an sunt efectuate igienizări, 

reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate prin buget, fiind 

adesea utilizate în acest scop o bună parte din veniturile proprii realizate de instituţie. 

Clădirea este racordată la: 

1) Reţeaua publică de apă – canal. 

2) Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice. 

3) Reţeaua publică de telecomunicaţii. 

4) Internet. 

Spaţiile utilizate în procesul educaţional la nivel liceal sunt următoarele: 

Săli de clasă 7 

Laborator de informatică 2 

Laborator de fizică + anexa 1 

Laborator de chimie + anexa  1 

Laborator biologie + anexa 1 

Bibliotecă 1 

Cabinet de asistenţă psiho-pedagogică 1 

Cancelarie 1 

Birouri ale administraţiei 4 

Cabinet medical 1 

Sali de instruire + anexa 2 

Punct de documentare 1 

Grupuri sanitare 5 

Magazii 2 

 De asemenea, Liceul Teoretic „George Emil Palade” Constanţa dispune de un internat 

cu 77 de locuri. 

 Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci şcolare, mese, scaune, rafturi, 

dulapuri etc.), laboratoarele sunt dotate cu aparatură şi material didactic iar sălile de instruire, 

cu dispozitive, manechine și simulatoare primite de la beneficiarii direcți ai proiectelor 

POSDRU în care școala a fost partener. Mobilierul şcolar precum şi celelalte dotări 

corespund, în general, standardelor naţionale. 

Din veniturile proprii realizate de Liceul Teoretic „George Emil Palade” din taxele de 

școlarizare și taxele de la examenele de absolvire a elevilor de la școala postliceală sunt 

achiziţionate în fiecare exerciţiu financiar materiale şi mijloace didactice. 
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2.2.6. Analiza SWOT – Domeniul  Resurse materiale  
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Puncte tari: 

• Dezvoltarea bazei materiale pe bază 

de priorităţi. 

• Laboratoare şi cabinete specializate 

pentru informatică, ştiinţe ale naturii şi 

limbi moderne, bibliotecă şi cabinet 

psihopedagogic, internat. 

• Dotări corespunzătoare în privinţa 

tehnicii de calcul. 

• Dotări corespunzătoare cu material 

didactic pentru toate disciplinele. 

• Conditii optime igienico – sanitare şi 

de protecţie personală a elevilor. 

• Dotarea bibliotecii cu fond de carte 

actualizat. 

 

Puncte slabe: 

• Distribuţie inegală a iniţiativei la 

nivelul personalului, elevilor şi 

părinţilor privind dezvoltarea şi 

conservarea bazei materiale. 

• Insuficientă utilizare în procesul 

didactic a materialelor existente. 

• Spaţii de şcolarizare insuficiente 

(lipsa unei săli de sport, a unei săli 

de festivități școlare, a cabinetelor 

metodice, a spațiilor de depozitare). 
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Oportunităţi: 

• Interes şi sprijin din partea 

comunităţii locale pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor educaţionale. 

• Receptivitate din partea unor părinţi 

și elevi în participarea la activităţi de 

întreţinere a şcolii şi de creare a unui 

mediu ambiental plăcut în sălile de clasă 

(personalizarea lor). 

• Posibilităţi de obţinere de finanţări 

directe de la bugetul statului şi din  

fondurile structurale dar si din taxele 

elevilor din invatamantul postliceal 

pentru dotări şi investiţii . 

• Descentralizarea administraţiei şi 

finanţării învăţământului preuniversitar. 

Ameninţări: 

• Limite în asigurarea resurselor 

financiare necesare finalizării unor 

proiecte. 

• Capacitate instituţională redusă în 

managementul de proiect. 

• Modificări frecvente ale 

legislaţiei. 

• Mediu financiar rigid şi ostil. 

• Uzura morală rapidă a tehnicii de 

calcul. 

2.3. Resurse financiare – evaluare 
Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea 

eforturile susţinute pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de 

venituri şi cheltuieli, concomitent cu realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de 

spaţii, activităţi auto-finanţate şi sponsorizări. 

Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare au vizat în principal: 

1) Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat. 

2) Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare. 

3) Închirierea spaţiilor. 

4) Atragerea de sponsorizări şi donaţii prin implicarea activă a părinţilor. 

Veniturile extrabugetare ale instituţiei au permis o dezvoltare corespunzătoare a bazei 

materiale, precum şi asigurarea unor servicii necesare bunei desfăşurări a activităţilor. 

Veniturile realizate din închirieri de spaţii, activităţi autofinanţate şi prin atragerea de 

sponsorizări au urmat o curbă ascendentă, sprijinul comunităţii locale fiind deosebit de 

important. 
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Începând cu anul școlar 2020-2021, școala noastră este beneficiar al Proiectului 

privind Învățământul Secundar-Rose, ca urmare a acordului de grant nr. 798 din 13.10.2020, 

încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării-Unitatea de Management al Proiectelor cu 

Finanțare Externă. 

Categoriile de activități eligibile din cadrul proiectului sunt: 

a. activități pedagogice și de sprijin 

b. activități extracuricurriculare 

c. activități de renovare și dotare  

d. activități de management 

Cel mult 20% din valoarea directă a proiectului reprezintă fonduri alocate pentru activități de 

renovare și dotare. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

AN ȘCOLAR 2018-2019
TIP CHELTUIALĂ
CHELTUIELI PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE
BURSE
DOBÂNZI
HANDICAP
CES
TOTAL

 

ÎNCASĂRI AN ȘCOLAR 2018-
2019
TAXE SCOLARIZARE

REGIE CAZARE CĂMIN-
CANTINA
TAXE CURS REVALORIZARE

ALTE  VENITURI

TOTAL VENITURI ÎNCASATE

 

AN ȘCOLAR 2019-2020
TIP CHELTUIALĂ

CHELTUIELI PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

BURSE

DOBÂNZI

HANDICAP

CES

TOTAL

 

ÎNCASĂRI AN ȘCOLAR 2018-2019

TAXE SCOLARIZARE

REGIE CAZARE CĂMIN-CANTINA

TAXE CURS REVALORIZARE

EXCEDENT AN PRECEDENT
FOLOSIT AN CURENT

TOTAL VENITURI ÎNCASATE
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Domeniul  Resurse financiare – Analiza SWOT 
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Puncte tari: 

• Resurse extrabugetare realizate din 

închirieri, activităţi auto-finanţate şi 

sponsorizări. 

• Implicarea părinţilor în realizarea de 

venituri suplimentare pentru unitatea de 

învăţământ. 

• Atragerea şi absorbţia de fonduri de 

la bugetul de stat (proiecte de investiţii). 

• Asigurarea din partea autorităţii 

publice locale a fondurilor necesare 

bunei funcţionări a instituţiei 

 

 

 

Puncte slabe: 

• Cheltuieli de personal şi pentru 

utilităţi prea ridicate. 

• Lipsă de experienţă în realizarea şi 

implementarea de proiecte din fondurile 

structurale. 

• Lipsa fondurilor necesare pentru 

construirea unei săli de sport ceea ce nu 

permite desfăşurarea orelor pe perioada 

sezonului rece şi a numeroase activităţi 

sportive;  

• Utilizarea uneori a laboratoarelor 

drept săli de clasă;  

• Fondurile băneşti nu sunt suficiente 

pentru stimularea cadrelor didactice şi a 

elevilor, pentru asigurarea deplasărilor 

la concursurile școlare 

• Insuficienţa resurselor financiare 

pentru dezvoltarea și modernizarea 

bazei materiale; 
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Oportunităţi: 

• Interes din partea comunităţii locale 

pentru asigurarea unei finanţări 

corespunzătoare nevoilor şcolii; 

• Posibilitatea obţinerii unor 

sponsorizări în vederea premierii elevilor 

și profesorilor cu rezultate foarte bune; 

• Existenţa cadrului legal necesar 

desfăşurării activităţilor extrabugetare şi 

posibilitatea utilizării acestor resurse 

pentru dotări;  

• Deschiderea internaţională care 

permite participarea la programe 

europene; 

• Descentralizare şi autonomie 

instituţională; 

• Parteneriat cu comunitatea locală 

(primărie, părinţi), ONG, firme; 

programe naţionale, elaborate de MEN; 

• Disponibilitatea Asociaţiei 

Părinţilor de contribui financiar la 

îmbogăţirea bazei materiale a liceului; 

• Descentralizarea administraţiei şi 

finanţării învăţământului preuniversitar. 

Ameninţări: 

• Modificări frecvente ale legislaţiei. 

• Mediu financiar rigid şi ostil. Sistem 

legislativ extrem de complicat şi 

restrictive; 

• Limite în asigurarea resurselor 

financiare la nivelul necesar (v. 

finanţare per elev). 

• Planificare deficitară la nivelul 

bugetului de stat – finanţări 

dezechilibrate sub aspect valoric şi de 

timp de utilizare. 

• Lipsa mijloacelor materiale necesare 

susţinerii/participării la unele 

concursuri; 

• Situaţia economică la nivel national 

influenţează negativ sursele 

extrabugetare; 

• Creşterea costurilor la energie 

electrică şi termică; 
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III. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

VIZIUNEA 

• Asigurarea tuturor elevilor a unei educații de calitate centrată pe nevoile lor de 

formare, astfel încât tinerii de mâine să se poată adapta cerințelor profesionale ale 

societății române sau europene. 

MISIUNEA 

• Formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea și dezvoltarea acestora pentru 

obținerea de performanțe. 

• Promovarea valorilor  care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicați în procesul 

instructiv-educativ să se afirme și să-și pună în valoare calitățile profesionale. 

• Inovație, creativitate, astfel încât elevii să fie pregătiți pentru societatea de mâine. 

ȚINTE STRATEGICE 

• Eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale 

curriculare și extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei și specializării. 

• Creșterea calității demersului didactic prin prevenirea eșecului școlar, prin 

îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili de performanță și prin încadrarea cu 

personal didactic cu o bună pregătire științifică și metodică. 

• Optimizarea procesului didactic prin dezvoltarea bazei materiale și prin utilizarea 

mijloacelor moderne de predare învățare și comunicare, a tehnologiei informațiilor și 

comunicării. 

• Crearea unui climat de siguranta fizica si psihica. 

• Promovarea imaginii școlii în contextul climatului actual de descentralizare și 

autonomie instituțională. 
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MOTIVAREA ALEGERII ȚINTELOR 

Ținta 1 
 Școala trebuie să urmărească atingerea competențelor cerute pe piața miuncii: 

creativitate, comunicare, capacitatea de a lua decizii, corelarea teoriei cu practica, sublinierea 

utilității practice a cunoștințelor. 

 

Ținta 2 

 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul atragerii elevilor pentru 

participarea la olimpiade și concursuri școlare. 

 

Ținta 3 

 Cadrele didactice trebuie să fie preocupate de autoperfecționare și să valorifice mai 

eficient resursele umane și materiale, tehnice informaționale și metodele activ-participative. 

 

Ținta 4 

 Siguranța fizică și confortul psihic reprezuntă condiții esențiale ale reușitei 

activităților educative. 

 Atitudinea creativă, relaționarea inter-umană afirmativă se bazează pe o imagine de 

sine pozitivă și pe sentimentul siguranței fizice și psihice. 

 

Ținta 5 

 Competențele cheie formate prin curriculuum obligatoriu pot fi exersate și dezvoltate 

prin participarea la proiecte naționale și europene. 

 Obținerea titlului de Colegiu al instituției noastre oferă posibilitatea îmbunătățirii 

imaginii în comunitate. 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

Ținta 1 
Eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare 

în concordanță cu cerințele filierei și specializării 

OPȚIUNEA CURRICULARĂ 
OPȚIUNEA- INVESTITIA ÎN 

RESURSA UMANĂ 

OPȚIUNEA FINANCIARĂ 

ȘI DOTĂRI MATERIALE 

OPȚIUNEA – RELAȚII 

COMUNITARE 

Abordarea interdiscipllinară și 

transdisciplinară a unor conținuturi tematice. 

Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de inițiere, formare și 

dezvoltare a competențelor de 

utilizare a mijloacelor moderne 

de învățământ, informatizare. 

Utilizarea judicioasă a 

mijloacelor audio-vizuale. 

Achiziționarea suplimentară, 

din fonduri extrașcolare, de 

mijloace moderne. 

Organizarea unor activități 

cu participare 

reprezentanților 

comunității locale. 

Creșterea atractivității și aplicabilității 

disciplinelor opționale 

Propunerea disciplinelor 

opționale în concordanță cu 

interesele elevilor și ale 

părinților. 

Asigurarea fondurilo necesare 

pentru achiziționarea 

mijloacelor de învățământ 

moderne. 

Popularizarea 

Curriculumului la Decizia 

Școlii pe site-ul școlii și la 

Târgul de Ofertă 

Educațională. 

Promovarea la toate disciplinele de studiu a 

unei comunicări deschise, care stimulează 

creativitatea elevilor. 

Participarea cadrelor didactice la 

programe de formare din 

perspectiva comunicării și 

negocierii. 

Dotarea cabinetelor și 

laboratoarelor cu mijloace de 

învățământ moderne. 

Colaborarea cu autoritățile 

locale și cu alți parteneri 

pentru derularea unor 

prioecte și programe de 

dezvoltare școlară și 

personală. 

Susținerea în cadrul orelor de consiliere și 

orientare a unor teme privind educația rutieră, 

consumul de droguri, traficul de persoane, 

educație pentru sănătate. 

Proiectarea și desfășurarea de activități în 

cadrul programului național “Școala Altfel” 

în vederea implicării elevilor în acțiuni 

importante pentru comunitate și activități de 

voluntariat 

Derularea de activități cu cadrele 

didactice, părinții și elevii din 

școală pentru prevenirea și 

combaterea violenței din mediul 

școlar. 

Implicarea Asociației de 

Părinți în atragerea persoanelor 

fizice sau juridice care, prin 

contribuții financiare și 

materiale să susțină diferite 

proiecte. 

Derularea parteneriatului 

familie-școală prin 

includerea părinților în 

activități, lectorate, 

diseminări de bune 

practici. 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

Ținta 2 
Creșterea calității demersului didactic prin prevenirea eșecului școlar, prin îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili 

de performanță și prin încadrarea cu personal didactic cu o bună pregătire științifică și metodică. 

OPȚIUNEA CURRICULARĂ 
OPȚIUNEA- INVESTITIA ÎN 

RESURSA UMANĂ 

OPȚIUNEA FINANCIARĂ 

ȘI DOTĂRI MATERIALE 

OPȚIUNEA – RELAȚII 

COMUNITARE 

Cunoașterea de către toate cadrele didactice a 

documentelor de politică educațională și 

implementarea lor prin planurile specifice ale 

comisiilor din școală 

 Perfecționarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea 

metodelor de predare activ-

participative. 

bleme concrete. 

Susținerea financiară a cadrelor 

didactice pentru participarea la 

cursuri de formare 

Îmbunătățirea relațiilor cu 

diferiți ofertanți ai unor 

cursuri de formare. 

Promovarea la toate disciplinjele de studiu a 

unei comunicări deschise, care stimulează 

creativitatea elevilor și obținerea rezultatelor 

bune la concursuri și olimpiade școlare. 

Pregătirea diferențiată a elevilor 

capabili de performanță în 

vederea participării la concursuri 

și olimpiade școlare. 

Îmbogățirea fondului de carte 

din biblioteca școlii. 

Dotarea școlii cu materiale 

didactice necesare în activitatea 

desfășurată în cabinete și 

laboratoare. 

Identificarea unor sponsori 

pentru organizarea 

concursurilor școlare și 

proiectelor. 

 Preocuparea constantă a 

personalului didactic pentru a 

asocia cunoștințele teoretice 

transmise elevilor cu utilitatea 

lor practică în rezolvarea unor 

probleme. 

 

Implicarea elevilor în 

valorificarea unor produse 

create de ei. 

Colaborarea cu autoritățile 

locale și cu alți parteneri de 

la nivel local și județean  în 

actul educațional, în 

derularea unor proiecte și 

programe școlare 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

Ținta 3 
Optimizarea procesului didactic prin dezvoltarea bazei materiale și prin utilizarea mijloacelor moderne de predare 

învățare și comunicare, a tehnologiei informațiilor și comunicării. 
OPȚIUNEA CURRICULARĂ 

OPȚIUNEA- INVESTITIA 

ÎN RESURSA UMANĂ 

OPȚIUNEA FINANCIARĂ ȘI 

DOTĂRI MATERIALE 

OPȚIUNEA – RELAȚII 

COMUNITARE 

Desfășurarea unor ore educative care cuprind 

aspecte ce țin de responsabilizarea elevilor 

privind păstrarea și întreținerea bazei 

materiale a școlii. 

Asumarea răspunderii 

personalului școlii privind 

păstrarea patrimoniului unității. 

Proiecte de buget care să 

acopere cheltuielile de 

întreținere și reparații. 

Realizarea unei execuții 

bugetare echilibrate. 

Realizarea programului de 

achiziții de bunuri și servicii în 

condițiile legii. 

Aplicarea prevederilor 

Regulamentului Intern pentru 

recuperarea pagubelor produse 

de elevi. 

Colaborarea cu Comitetele 

de părinți ale claselor. 

Introducerea unor demonstrații practice pe 

perioada “Săptămânii Altfel” pentru elevii de 

liceu, cu ajutorul materialelor didactice 

achiziționate prin proiecte europene. 

Implicarea membrilor 

Consiliului de Administrație în 

gestionarea bunurilor. 

Atragerea de fonduri 

extrabugetare. 

Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al Părinților 

în identificare. 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

Ținta 4 
Crearea unui climat de siguranta fizica si psihica. 

OPȚIUNEA CURRICULARĂ 
OPȚIUNEA- INVESTITIA ÎN 

RESURSA UMANĂ 

OPȚIUNEA FINANCIARĂ 

ȘI DOTĂRI MATERIALE 

OPȚIUNEA – RELAȚII 

COMUNITARE 

Asigurarea egalității șanselor pentru elevii 

proveniți din mediul rural și medii 

defavorizate. 

 

Asumarea răspunderii 

Consiliului de Administrație în 

sprijinirea elevilor cu probleme 

sociale. 

Atragerea de sponsori și cereri 

adresate primăriei pentru 

sprijinirea elevilor cu probleme 

sociale. 

Colaborare cu Primăria 

Constanța și primăriile din 

mediul rural. 

 

Diminuarea ratei absenteismului. 

Derularea de proiecte școală-părinți. 

Ateliere de lucru în echipa: elev – consiler 

școlar – familie – cadre didactice pentru 

soluționare problemelor școlare. 

Identificarea cauzelor absenteismului și 

soluționarea problemelor. 

Participarea cadrelor didactice la 

programe de formare din 

perspectiva comunicării și 

negocierii. 

Sprijinirea elevilor cu 

probleme financiare prin 

cazarea gratuită în căminul 

școlii. 

Colaborare cu Poliția secția 

3. 

Parteneriat între școală-

elevi-părinți pentru 

consolidarea cooperării și 

disciplinei din unitate. 

Derularea în cadrul cabinetului de consiliere 

socială a unor activități la nivel individual și 

de grup, în vederea optimizării stării psihice a 

elevilor cu probleme de comportament. 

Derularea de activități cu cadrele 

didactice, părinții și elevii din 

școală pentru prevenirea și 

combaterea violenței în mediul 

școlar. 

Achiziționare de mijloace 

moderne de supraveghere 

(creșterea numărului de camere 

video). 

Derularea de activități în 

colaborare cu specialiști pe 

teme care promovează 

violența. 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

Ținta 5 
Promovarea imaginii școlii în contextul climatului actual de descentralizare și autonomie instituțională. 

OPȚIUNEA CURRICULARĂ 
OPȚIUNEA- INVESTITIA ÎN 

RESURSA UMANĂ 

OPȚIUNEA FINANCIARĂ 

ȘI DOTĂRI MATERIALE 

OPȚIUNEA – RELAȚII 

COMUNITARE 

Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în 

popularizarea rezultatelor școlii în rândul 

părinților. 

Popularizarea, prin mass-media 

locală, a activităților de 

parteneriat. 
Identificarea de resurse 

extrabugetare pentru realizarea 

materialelor promoționale și 

pentru participarea la târgurile 

educaționale. 

Diseminarea în comunicate 

a activităților desfășurate 

în școală, în vedera întăririi 

imaginii acesteia în 

comunitate. 

Realizarea unui calendar cu activitățile de 

promovare a imaginii școlii și popularizarea 

acestuia. 

Realizarea de materiale promoționale cu 

informații despre realizările școlii. 

Realizarea de panouri 

informative cu toate rezultatele 

obținute și toate activitățile 

desfășurate de elevi, cadre 

didactice și părinți. 

Implicarea părinților în 

acțiuni de promovare a 

imaginii școlii (lectorate, 

diseminări de bune 

practici). 
Reactualizarea site-ului școlii în vederea 

promovării activităților și bunelor practici din 

școală. 

Creșterea capacității de 

autocunoaștere în vederea 

orientării profesionale. 

Implicarea Asociației de 

Părinți a liceului în atragerea 

persoanelor fizice sau juridice 

care, prin contribuții financiare 

sau materiale, să susțină 

programe de modernizare a 

activității educative și a bazei 

materiale din școală. 

Realizarea de parteneriate pentru desfășurarea 

de activități culturale în comunitate. 

Motivarea participanților prin 

acordarea de diplome, 

recompense. 

Realizarea unor activități 

extracurriculare în 

parteneriat cu Asociasția 

de Părinți a liceului și cu 

organizațiile profesionale 

de la nivel local și național. 

 

 


