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PARTEA I 

CONTEXT 

 

1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

Misiune  Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, pentru dezvoltarea 

intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a 

adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe 

piaţa naţională, europeană şi  mondială a muncii.    

Viziune În viziunea noastră şcoala creează un învăţământ postliceal de nivel european: 

acces la educaţie pentru toţi elevii, performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, 

colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere. Ţelul Şcolii Postliceale Sanitare “Christiana” 

Tîrgovişte este să devină o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, 

care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine la standarde europene. 

Scop   Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgovişte oferă absolvenţilor de liceu cu şi 

fără diplomă de bacalaureat posibilitatea de a se pregăti în domeniul “ sănătate şi asistenţă 

pedagogică”, calificarea “asistent medical generalist”. Şcoala noastră are uşile deschise pentru 

toate persoanele care vor să se pregătească ca asistent medical generalist, indiferent de etnie, 

religie, vârstă şi sex.  

 

1.2. PROFILUL ŞCOLII 

Repere istorice 

Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgovişte funcţionează în cadrul Asociaţiei 

“Christiana” Tîrgovişte .  

Şcoala a luat fiinţă în  octombrie 1992 şi în decursul celor 30 ani de funcţionare aici au 

finalizat studiile 28 promoţii cu un total de 1566 absolvenţi, din care 1565 care au susţinut 

examenul de absolvire. 

Sediul şcolii este situat în Tîrgovişte, microraionul V, strada Valul Cetăţii, numărul 71, într-o 

zonă cu blocuri şi case de locuit.  

Starea socio-economică a populaţiei din zonă poate fi apreciată ca fiind de nivel mediu.  

În zonă sunt amplasate şi alte unităţi şcolare (Colegiul Naţional “Constantin Carabela”, Liceul 

Teoretic “Petru Cercel”, Liceul tehnologic “Spiru Haret”, Şcoala Gimnazială “Radu cel Mare”, 

Şcoala Gimnazială “Matei Basarab”), unităţi comerciale şi nu sunt amplasate unităţi industriale ( 

nu sunt surse de poluare).  

Şcoala este aproape de mijloacele de transport în comun urban, autogară şi gara Romlux. 

În anul 2000, şcoala a obţinut Autorizaţia de încredere prin hotărârea C.N.E.A.I.P. nr. 49  din 

29.05.2000, aprobată de MEN prin O.M. nr. 4243/31.07.2000 şi în anul 2008 a obţinut 

acrediatarea prin O.M. 5427 din 23.09.2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de 

învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” din Tîrgovişte. 
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În 17 iunie 2013 școala a fost în proces de evaluare periodică externă și a obținut un punctaj 

total de 64 puncte conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 8/12.08.2013. 

În 21 – 22 martie 2019 școala a fost în proces de evaluare periodică externă și a obținut un 

punctaj total de 122 puncte conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 6/14.05.2019. 

Şcoala funcționează în cadrul Asociației ”Christiana” Tîrgoviște și beneficiază de spaţii  

învăţământ constituite din trei corpuri de clădire cu: 5 săli de curs, 1 laborator de informatică, 1 

spaţiu pentru personalul de conducere/secretariat,  o cancelarie /bibliotecă, 2  grupuri sanitare, 

spaţii de informare şi prezentare a informaţiilor utile elevilor, cadrelor didactice şi absolvenţilor 

(vitrine şi panouri). 

În anul şcolar 2021/2022 personalul de predare, este constituit din 11 cadre didactice. 5 

cadre didactice sunt încadrate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi 6 cadre 

didactice cu CIM pe durată determinată și contract prestări servicii. 11 cadre didactice  au studii 

superioare. 6 cadre didactice  au contract individual de muncă cu norma de bază în unitatea 

noastră, ceea ce reprezinţă 54,55% din toate cadrele didactice şi 85,71% din normele didactice, 

procente foarte bune dacă le raportăm la structura şi cerinţele curriculum-ului în vigoare. Numai 

14,29% din normele didactice sunt acoperite cu cadre didactice asociate.  

În anul şcolar 2022/2023 personalul de predare, este constituit din 11 cadre didactice, 5 

cadre didactice sunt încadrate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi patru 

cadre didactice cu CIM pe durată determinată și două cadre didactice contract de prestări servicii. 

11 cadre didactice  au studii superioare. 6 cadre didactice  au contract individual de muncă cu 

norma de bază în unitatea noastră, ceea ce reprezinţă 54,54% din toate cadrele didactice şi 

78,46% din normele didactice, procente foarte bune dacă le raportăm la structura şi cerinţele 

curriculum-ului în vigoare. Numai 21,54% din normele didactice sunt acoperite cu cadre didactice 

asociate.  

Resursele financiare ale şcolii provin din taxe şcolare. Sumele provenite sunt  utilizate 

pentru: investiţii de modernizare, procurarea de material didactic (cărţi, planşe, instrumentar, 

material sanitar), plata salariaţilor, întreţinerea şcolii şi plata cheltuielilor curente aferente, 

organizarea de activităţi cu caracter educativ pentru elevi. 

 

1.3. ANALIZA  REZULTATELOR  ŞI  EVOLUŢIILOR DIN ANUL 

ŞCOLAR TRECUT 

1.3.1. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

Resursele financiare ale şcolii provin din taxele de studiu. 

În acest domeniu în anul şcolar 2021/2022: 

 s-a reuşit colectarea în proporţie de 97% a taxelor de studiu prognozate la  

începutul anului școlar (123 elevi din cei 132 de elevi înscriși la începutul anului școlar au finalizat 

anul școlar și au achitat taxa de școlarizare, iar de la elevii cei 9 retrași/exmatriculați s-a colectat 

echivalentul a 5 taxe școlare și s-a pierdut echivalentul a 4 taxe școlare); 
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 bugetul anual 2021-2022 a fost realizat în proporție de 97%; 

 s-au achitat toate obligaţiile către bugetul de stat şi salariaţi;  

 s-au achitat la zi facturile către furnizori;  

 s-a achitat contravaloarea contractului pentru efectuarea învățământului clinic cu 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tîrgovişte;  

 s-au achiziționat materiale sanitare (seringi de unică folosinţă, ace de unică 

folosinţă, mănuşi de unică folosinţă, seruri pentru determinarea grupelor sanguine şi Rh-ului, 

flacoane de soluţie izotonă, flacoane de glucoză, ace şi teste pentru glucometru, alcool sanitar, 

vată medicinală, feşi, comprese sterile, recipente de colectare a deşeurilor medicale); 

 s-au achiziționat materiale de curățenie și dezinfecție curente și specifice 

pandemiei de SARS CoV2 (dezinfectanți profesionali, măști chirurgicale de unică folosință, viziere, 

mănuși de unică folosință); 

 s-au achiziționat stingătoare tip P6 (9 buc); 

 s-au achiziționat 2 Laptop Asus, 1 Antivirus Kaspersky, 1 SSD laptop Acer;    

 documente şcolare (cataloage, registre matricole, registru unic de evidenţă a 

actelor de studii, condici de prezenţă a personalului didactic); 

 s-a efectuat revizia centralelor termice; 

 s-a achitat actualizarea programului de diplome DELCOSOFT; 

 s-a achitat găzduirea site-ului la SC ROMARG SRL; 

 s-a achitat contravaloarea Contractului de prestări servicii cu SC RĂSTUF SSM 

SRL, pentru asigurarea de servicii specializate pentru SSM; 

 s-a încheiat și achitat contravaloarea Contractului de prestări servicii SC VIVA  

SCIM; 

 s-a realizat inventarierea bunurilor materiale. 

 s-a achitat contravaloarea examenelor medicale periodice pentru angajații școlii; 

 s-a achitat contravaloarea Contractului de prestări servicii de monitorizare și 

intervenție cu SC DAF SRL; 

 s-a achitat contravaloarea Contractului de prestări servicii de dezinfecție, 

dezinsecție și deratizare  cu S.C. MAYBAMA HOLDING S.R.L.; 

 s-a încheiat și achitat contravaloarea Contractului de prestări servicii cu S.C. BIO  

AMBIENT SRL. 

1.3.2. Dezvoltarea resurselor umane  

În anul școlar 2021/2022, activitatea cadrelor didactice  s-a desfăşurat în cadrul comisiilor și 

consiliilor din unitate. 

 În condițiile restricțiilor impuse de legislația aferentă pandemiei de SARS CoV2,  

cadrele didactice au organizat și coordonat: 

 studierea și aplicarea noutăţile  legislative privind desfășurarea activității în  
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învăţământul preuniversitar (Ordin nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de 

desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 

profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022, Ordin nr. 5.005 din 2 decembrie 

2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, Ordin Nr. 3.089 pentru 

completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii 

profesionale a absolventilor invatamantului postliceal, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei 

nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare 

tehnologica nr. 5.005/2014, OMEN nr. 3499 din 29.03.2018 privind aprobarea standardului de 

pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea 

profesională AMG, nivel 5, Ordin nr. 5.346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de  amitere în învățământul postliceal și  Ordin nr. 3.309 din 21 februarie 2020 pentru 

modificarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011, Ordin nr. 3243/2021 din 5 

februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022, Ordin nr. 5.447 din 31 august 2020 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 

5.447/31.08.2020); 

 procurarea și diseminarea  documentele curriculare oficiale (plan – cadru, programe  

școlare,  ghiduri metodologice, cărți de specialitate, etc.); 

  elaborarea documentelor școlare (planificări calendaristice, proiecte ale  unității de  

învățare, proiecte de lecție. În semestrul I au fost elaborate la anul I - 9 planificări calendaristice și 

9 proiecte ale unităților de învățare, la anul II - 8 planificări calendaristice și 8 proiecte ale unităților 

de învățare. la anul III - 19 planificări calendaristice și  19 proiecte ale unităților de învățare. În 

semestrul II au fost elaborate la anul I - 10 planificări calendaristice și 10 proiecte ale unităților de 

învățare, la anul II - 7 planificări calendaristice și 7 proiecte ale unităților de învățare. la anul III - 19 

planificări calendaristice și  19 proiecte ale unităților de învățare ; 

  achiziţionarea de documente şcolare și acte de studii (cataloage, condici de prezenţă,  

registre matricole, certificate); 

  elaborarea de instrumente de evaluare inițială, continuă și finală;   

 elaborarea temelor pentru Proiectele de certificare a calificării profesionale și a 

tematicilor pentru proba practică și scrisă a examenului de CCP ; 

  instruirea periodică a elevilor privind mijloacele de protecție față de virusul SARS  

CoV2 și situații de urgență; 

 monitorizare  stării de sănătate a cursanților și asigurarea condițiilor pentru derularea  

procesului instructiv educativ în sistem on line, fizic și mixt. 

De asemenea cadrele didactice au participat la: 
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 cursul online ”Strategia națională anticorupție 2021-2025” (24 - 25. 03.2022); 

  werbinarul ”Digitalizarea învățământului preuniversitar și dezvoltarea competențelor”  

(edumanager.ro, 22.03.2022); 

 cursul ”Management operațional” (07.03 – 04.04.2022); 

 cursul ”Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale”; 

 cursuri EMC ”Celula umană”, ”Introducere în maternologie” șin ”Resuscitarea cardio- 

respiratorie”; 

 au participat la Cercurile metodice organizate de ISJ Dâmbovița desfășurate la Liceul  

Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște – Dâmbovița în data de 17.11. 2021 (online) și Școala 

Postliceală  Sanitară Carol Davila, în data de 12.05.2022 (fizic) ; 

   curs cu 30 credite,” Abordari moderne in psihopedagogia speciala”, iulie 2022. 

Elevii și cadrele didactice, au organizat și au participat la următoarele activități: 

- Serbarea de Crăciun la Școala Postliceală Sanitară ”Christiana” Tîrgoviște, tema  

” Crăciunul la diferite etnii din România” (23.12.2021); 

- ”Sărbătorirea Zilei Naționale a României” la Școala Postliceală Sanitară 

”CHRISTIANA” Tîrgoviște (01.12.2021). 

- Ziua Mondială de Lupta Împotriva HIV/SIDA la Școala Postliceală Sanitară 

”CHRISTIANA” Tîrgoviște (01.12.2021); 

- Ziua internațională a non violenței în școală (30.01.2022); 

- Proiect educațional în parteneriat cu ȘPS ”Sfântul Vasile cel Mare” București și ȘPS 

”Sfântul Vasile cel Mare” Ploiești, cu tema ”Mă pregătesc bine astăzi ca să te îngrijesc excelent 

mâine” încheiat în data de 24.12.2021 cu nr.2881, în cadrul căruia se vor efectua diferite activități 

pe parcursul ciclului de învățământ 2021 – 2024; 

- Informare despre fenomenul de bulliyg cu temele ”Bulliyng-ul ca fenomen social” 

(14.02.2022) și ” CYBERBULLYING” (06.06.2022); 

- activitatea ”Problematica privind discriminarea, corupția și egalitatea de șanse în 

educație” (16.02.2022);  

- simulări de cutremur (în data de 09.11.2021 și 13.05.2022 și  incendiu (în data de 

10.12.2021 și 17.03.2022); 

- activitatea ”Coruptia in sistemele de sanatate”, (01.12.2021); 

- activitatea de sărbătorire a mărţişorului, cu tema ”Mărțișoare pentru  cadre  medicale”  

(01.03.2022); 

- Ziua internaţională a siguranţei pe Internet (03.04.2022); 

- 12 mai - Ziua internationala a asistentului medical, la realizarea activității au participat 

reprezentanți ai anului II de studiu,  împreună cu cadrele didactice ale școlii; 

- Ziua internationala a Donatorului de sange (14.06.2022); 

- curs de prim ajutor pentru elevii din anulI, cu tema ”Resuscitarea cardiorespiratorie” 

(27.06.2022). 
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1.3.3. Asigurarea internă a calităţii  

Acest proces a fost realizat la nivelul şcolii de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii constituită conform  legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii (articolele 11 si 12). 

Comisia, conform procedurii a fost constituită din cinci membri și a funcționat în semestrul I 

conform deciziei nr. 1037/08.09.2021: 

  1. Dr. Simion Mariana – membru fondator al Asociaţiei “Christiana” și al Ș.P.S. ” 

Christiana”, medic specialist medicină de familie, profesor cu vechime de 31 ani în învăţământul 

postliceal sanitar; 

 2. Dr. Berechet Răzvan Cătălin – reprezentant al agentului economic, medic primar 

epidemiologie cu o vechime de 10 ani în învăţământul postliceal sanitar; 

 3. M.I. Ițaru Andreia – asistent medical generalist cu o vechime de 10 ani în învăţământul 

postliceal sanitar; 

 4. M.I. Gheorghe Georgiana Valentina – asistent medical generalist, cu o vechime de 15 

ani în învăţământul postliceal sanitar; 

5. Costache Cristian Ștefan – elev anul I B, peședintele Consiliului elevilor.  

Conducerea operativă a comisiei a fost asigurată de dr. Mariana Simion. 

În anul şcolar 2021/2022 activitatea comisiei s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, strategia  calității pentru perioada 2018 – 2025, planului managerial al CEAC, planul 

managerial al şcolii şi a planului operațional.  

Priorități strategice 

Strategia dezvoltării școlii până în anul 2025 defineşte următoarele priorităţi strategice: 

 realizarea echităţii în educaţie;  

 asigurarea calității educaţiei;  

 formarea competenţelor cheie; 

 fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi  

profesională a elevilor; 

 deschiderea școlii către societate;  

 asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale;  

 învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

 stabilirea realistă planului de şcolarizare; 

 îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a elevilor; 

 modernizarea continua a spaţiilor de învăţământ;  

 creşterea gradului de implicare a elevilor în viaţa şcolii; 

 îmbunătăţirea sistemului informaţional din Ș. P. S. „Christiana” Tîrgoviște; 

 dezvoltarea parteneriatului socio-economic; 

 educaţia adulţilor; 

 creşterea gradului de incluziune. 
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Pentru anul școlar 2021/2022, școala și-a stabilit următoarele priorități strategice: 

 prioritate 1 - Elaborarea și promovarea ofertei educaționale a școlii conform noilor  

tendinţe socio – economice şi piața locală/regională/națională și europeană a muncii; 

 prioritate 2: Menținerea la standarde calitative a procesului educațional și a bazei  

materiale în contextul  impus de evoluția socială; 

 prioritate 3: Asigurarea și menținerea calității  resursei umane din unitate; 

 prioritate 4: Perfecționarea sistemului de management al calităţii din Ș.P.S.  

”Christiana” Tîrgoviște. 

Direcții strategice  2018-2025 

În baza nevoilor identificate în capitolele de analiză cât şi a elementelor surprinse de 

analiza SWOT, au fost propuse următoarele direcţii strategice pentru perioada 2018 – 2025: 

 asigurarea calităţii procesului educational din Ș.P.S. „Christiana”; 

 îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a elevilor; 

 creşterea gradului de incluziune a absolvenților pe piața muncii; 

 asigurarea unui ambient educațional modern și prietenos;  

 creşterea gradului de implicare a elevilor/comunității în viaţa şcolii; 

 dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea. 

Priorități strategice, obiective, ținte și rezultate 2021/2022 

Pentru anul școlar 2021/2022, școala și-a stabilit următoarele priorități strategice, obiective, 

ținte și rezultate preconizate: 

Prioritate 1- Elaborarea și promovarea ofertei educaționale a școlii conform noilor tendinţe 

socio – economice şi piața locală/regională/națională și europeană a muncii. 

Obiective 

1. Adaptarea strategiilor de promovare a ofertei educaționale  la evoluția impusă de 

pandemia de SARS CoV2 în toate domeniile de activitate. 

2. Realizarea de materiale eficiente de promovare a ofertei educaționale a școlii. 

3. Promovarea în rândul elevilor din licee și în rândul șomerilor a avantajelor parcurgerii 

unui traseu educaţional prin învăţământul postliceal sanitar.Dezvoltarea instituțională. 

Ținte 

   1. Menținerea brandului S.P.Ș. ”Christiana”pe piața furnizorilor de educație; 

       2. Şcolarizarea absolvenților de liceu, a șomerilor și a persoanelor care doresc 

reconversie profesională în calificarea asistent medical generalist; 

       3. Realizarea planului de școlarizare 2022/2023; 

      4. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul școlar 2022/2023; 

      5. Mențierea ratei de retenție.   

Rezultate preconizate 

 Ofertă educațională 2022/2023 realistă; 

 Plan de școlarizare 2022/2023; 
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 Realizarea planului de școlarizare 2022/2023. 

Prioritate 2 - Menținerea la standarde calitative a procesului educațional și a bazei 

materiale în contextul  impus de evoluția socială 

 Obiective 

  1.  Asigurarea unui procesului instructiv – educativ de calitate adaptat noilor tendințe  

  2.  Creșterea permanentă a gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți 

 Ţinte 

  1. Întreţinerea, modernizarea și adaptarea permanentă a spațiilor școlare în conformitate cu 

nevoile educaționale, progresul științific și legislația în vigoare; 

  2.  Evaluarea, întreţinerea și modernizarea bazei materiale;  

  3.  Evaluarea, întreţinerea și modernizarea fondului de carte de medicală; 

  4.  Adaptarea cursurilor și auxiliarelor curriculare de uz intern la necesitățile și standardele 

curriculare actuale și învătământului on line, fizic și mixt. 

Rezultate preconizate 

 Spații de învățământ care respectă normele de igienă; 

 Derularea eficientă a activității școlii indiferent de scenariul impus de contextul  

epidemiologic; 

 Concordanţă orar – sală de curs/sală de nursing/laborator informatică; 

 Achiziționarea de produse ce respectă raportul calitate/preț; 

 Material didactic modern, adaptat cerinţelor educaţionale și curriculare; 

 Extinderea bibliotecii virtuale a unității; 

 Două suporturi de curs în format electronic; 

 45% din elevi din anul 1 obțin medii de 8, 9 și 10 la modulele “Nursing general 1” și  

“Nursing general 2”; 

 11 cadre didactice susțin cursuri utilizând metode instructiv – educative moderne în  

sistem fizic, on line și mixt; 

 11 cadre didactice utilizează platforme educaționale (classroom, google meet...); 

 50% din elevi obțin medie generală peste 7; 

 Teste şi fișe elaborate pentru 100% din module/an de studiu; 

 100% din planificări calendaristice și proiecte ale unității de învățare elaborate  

electronic; 

 Absența sesizărilor și reclamațiilor; 

 76% din absolvenți obțin medii peste 8 examenului de CCP;  

 72% din elevi obțin medii anuale de 8 și peste 9; 

 80% răspunsuri de mult/bine și foarte mult/foarte bine la testele de gradului de  

satisfacție a beneficiarilor direcți în raport cu oferta educațională; 

 test de evaluare a gradului de  satisfacție a angajatorilor. 

Prioritate 3 - Asigurarea și menținerea calității  resursei umane din unitate 
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 Obiectiv  

 Planificarea strategică a procesului de adaptare și perfecționare a resursei umane la 

tendințele sociale actuale  

  Ținte 

       1. Formare profesională continuă a personalului didactic 

       2. Perfecționarea metodelor moderne de predare 

       3. Monitorizarea permanentă a calităţii procesului instructiv – educativ 

       4. Monitorizarea permanentă a calităţii corpului profesoral 

       5.  Monitorizarea permanentă a calităţii activităţii serviciului secretariat; 

       6.  Monitorizarea permanentă a calităţii activităţii în serviciul financiar – contabil. 

Rezultate preconizate 

 Menţinerea salariilor negociate la începutul anului școlar; 

 72% din elevi obțin medii anuale de 8 și peste 9; 

 Salarizarea personalului conform CIM; 

 11 cadre didactice participă la activitatea comisiilor din unitate; 

 5 cadre didactice participă la activitățile Cercului Metodic al școlilor postliceale  

sanitare din județ. 

 2 medici profesori participă la cursuri EMC  

 Două suporturi de curs la modulele “Nursing general 1” și “Nursing general 2”; 

 100% teste de evaluare în format electronic; 

 Absența sesizărilor și reclamațiilor; 

 Două activități derulate  în CA, CP și la fiecare clasă cu tematică specifică asupra  

fenomenului de bullying, violență, discriminare, egalitate de șanse, corupție, etică/integritate; 

 Absența sesizărilor și reclamațiilor; 

 Derularea în condiții optime a învățământului clinic; 

 Absența incidentelor de securitate fizică în unitatea școlară; 

 Finalizarea cu succes a anului școlar 2021-2022; 

 Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul școlar 2021/2022; 

 Absenţa serviciului/produsului neconform; 

Prioritate 4 - Perfecționarea sistemului de management al calităţii din  Ș.P.S. ”Christiana” 

Tîrgoviște 

Obiective 

  1. Management echilibrat 

  2. Adaptarea SMC la noile tendințele europene 

 Ţinte 

   1.   Asigurarea unității cu resurse umane de calitate conform noilor tendințe 

   2.  Asigurarea ”egalității de șanse” în toate domeniilor de activitate din școală 

   3.  Funcționarea la standarde de calitate a consiliilor și comisiilor din școală 
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   4. Absența fenomenului de bullying în unitate 

   5.  Consolidarea și menținerea poziției școlii pe piața furnizorilor de instruire. 

Rezultate preconizate 

 ROF 2021/2022; 

 RI 2021/2022; 

 Absența produsului/ serviciului neconform în activitatea școlii; 

 Absența produsului/ serviciului neconform în activitatea angajaților; 

 Existența a 14 fișe de post; 

 Finalizarea RAEI 2020/2021în octombrie și afișarea lui; 

 Elaborarea planului de îmbunătățire 2021/2022 și realizarea lui; 

 100% încadrare cu personal calificat; 

 Fișa de evaluare a elevilor; 

 50% din elevi obțin medie generală peste 7; 

 Absența sesizărilor și reclamațiilor; 

 100% încadrare cu personal calificat în anul școlar 2022/2023; 

 Gestionarea eficientă a resurselor financiare; 

 Existența PG, POS și MCȘ în format letric; 

 Funcţionarea eficientă, în condiţiile impuse de lege a CEAC; 

 Rapoarte de activitate CEAC; 

 Raport privind calitatea educației în unitate; 

 Funcţionarea eficientă, în condiţiile impuse de lege a unităţii şcolare; 

 Sistematizarea informaţiilor privind activitatea unităţii; 

 Acces facil la informaţii; 

 Obținerea de informații pentru analiza anuală de management; 

 Identificarea punctelor slabe și a amenințărilor. 

 

1.3.4. Rezultatele elevilor    

Analiza comparativă a rezultatelor din ultimele două cicluri de învățământ (2018/2021 și 

2019/2022) a vizat următoarele aspecte: mişcarea elevilor, rezultate la învăţătură, rezultate la 

examenul de admitere, rezultate la examenul de absolvire. 

Mişcarea elevilor din ultimul ciclu de învăţământ 

    Mişcarea elevilor în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare “Christiana” Tîrgovişte în perioada 

2019 - 2022 arată: 

• rata de retenție în ciclul de învătățmânt 2018– 2021 a fost de 90,82%, în scădere cu  

0, 60 puncte procentuale. 

Rata de retenţie pe ciclul de învățământ 2018 – 2021 

An şcolar Anul de 
studiu 

Înscrişi la 
începutul 

anului şcolar 

Existenţi la 
sfârşitul 

anului şcolar 

Rata de 
retenţie 
% an de 
studiu 

Rata de 
retenţie 

% an școlar 
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2018/2019 I 65 54 83,07% 

90,12% II 53 49 92,45 

III 44 43 97,72% 
2019/2020 I 60 49 81,66% 90,30% 

II 55 50 90,90% 

III 50 50 100% 
2020/2021 I 32 26 81,25% 92,36% 

II 50 47 94% 

III 49 48 7,95% 
Total - 458 416 - 90,82% 

 

• rata de retenție în ciclul de învătățmânt 2019 – 2022 a fost de 91,82%. 

 

Rata de retenţie pe ciclul de învățământ 2019 – 2022 

An şcolar Anul de 
studiu 

Înscrişi la 
începutul 

anului şcolar 

Existenţi la 
sfârşitul 

anului şcolar 

Rata de 
retenţie 
% an de 
studiu 

Rata de 
retenţie 

% an școlar 

2019/2020 I 60 49 81,66% 
90,30% II 55 50 90,90% 

III 50 50 100% 

2020/2021 I 32 26  

92.36 % II 50 47  
III 49 48  

2021-2022 I 58 50   
93,18 II 27 27  

III 47 46  
Total - 428 393 - 91,82% 

 

Rezultate la învăţătură din ultimul ciclu de învăţământ 

Rezultatele obţinute  la învăţătură în anul şcolar 2019/2020 sunt redate în tabelul următor: 

Anul de 
studiu 

Nr. 
elevi 

Media generală 
5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

Anul I 49 0 0 3 24 22 
Anul II 50 0 0 3 19 28 
Anul III 50 0 0 1 9 40 
Total 149 0 0 7 52 90 

Procentual - 0% 0% 4,69% 34,89% 60,40% 
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Rezultatele la învăţătură În anul școlar 2020 – 2021 sunt redate în tabelul următor: 

Anul de studiu Nr. elevi Media generală 
5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

Anul I 26 0 0 0 6 20 
Anul II 47 0 0 9 17 21 
Anul III 48 0 0 2 11 35 
Total 121 0 0 11 34 76 

Procentual - 0%   0% 9,09% 28,09% 62,80% 
 

 

Rezultatele la învăţătură În anul școlar 2021 – 2022 sunt redate în tabelul următor: 

Anul de 
studiu 

Nr. 
elevi 

Media generală 
5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

Anul I 50 0 0 0 18 32 
Anul II 27 0 0 2 6 19 
Anul III 46 0 0 4 12 30 
Total 123 0 0 6 39 81 

Procentual - 0%   0% 4,88% 29,27% 65,85% 

 

 

Rezultate la examen de admitere din ultimul ciclu de învăţământ 

Situaţia examenului de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgovişte  

pentru anii şcolari 2019/2020, 2020-2021 și 2021/2022 este: 
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Nr. crt. Anul Număr admişi Număr înmatriculaţi 
1. 2019 64 60 
2. 2020 36 32 
3. 2021 58 58 
4. 2022 71 60 

 

 

 

Rezultate la examen de absolvire din ultimul ciclu de învăţământ 

La examenele de absolvire, susţinute în august august 2020, august 2021 și august 2022 la 

Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgovişte, s-au prezentat, în total 138 absolvenţi ( 43, 50 

și 45) ai şcolii noastre și au obţinut următoarele rezultate: 

 

 

 Nr. elevi 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

08.2020 50 0 0 2 12 36 
08.2021 48 0 0 1 16 31 

08.2022 45 0 1 5 8 31 
Total 143 0 1 8 36 98 
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1.4. CONTEXTUL EUROPEAN 

Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) al 

Județului Dâmbovița pentru perioada 2022 - 2025 propune o nouă abordare în elaborarea de 

politici județene și anume trecerea la noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o 

puternică componentă de durabilitate. Astfel, noua politică vizează și o mai bună corelare cu 

documentele strategice europene (Pactul Ecologic European, Noua Strategie Industrială, Strategia 

pentru IMMuri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, etc).  

1.5. CONTEXTUL NAŢIONAL  

Se are în vedere corelarea cu documentele strategice naționale:  

• Programul Național de Reformă 2020;  

• Planul Național de Redresare și Reziliență; 

• Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă precum și cu acțiunile vizate de politicile 

naționale sectoriale de dezvoltare.  

1.6. CONTEXTUL REGIONAL 

Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027, 

demarată în anul 2019, a fost realizată într-un context european și național mult diferit față de 

perioada 2014 - 2020.  

Astfel, atât Uniunea Europeană, cât și România se confruntă cu provocări legate de 

schimbările climatice, precum și efectele generate de pandemia globală COVID 19.  

În ceea ce privește strategiile alese pentru ieșirea din criză la nivel european și național, 

acestea implică restabilirea unor finanțe publice solide, reforme structurale de stimulare a creșterii, 

bazate pe o utilizare mai eficientă a resurselor și schimbarea modelului economic prin trecerea la 

o economie verde, bazată pe cunoaștere, precum și investiții orientate spre creștere economică și 

locuri de muncă, care să ajute firmele și societatea sa facă față dublei tranziții – verzi și digitale.  

Drept răspuns la aceste provocări, documentele programatice europene și naționale vizează 

o fundamentare mai realistă și mai concentrată tematic a investițiilor în perioada 2021 – 2027, 

care să conducă, în mod real, la creștere economică durabilă.  

Astfel, Pactul Ecologic European reprezintă o foaie de parcurs cu acțiuni menite să 

încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la economia circulară, inversarea 

declinului biodiversității și reducerea poluării.  

Noua Strategie Industrială va contribui la îndeplinirea a trei priorități-cheie: menținerea 

competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de concurență echitabile, atât 

la nivel intern, cât și la nivel mondial, asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 și 

conturarea viitorului digital al Europei.  

Strategia pentru IMM-uri are scopul de a ajuta IMM-urile să facă față dublei tranziții, ceea ce 

presupune și asigurarea accesului la competențele potrivite.  
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Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a efectua această tranziție, Comisia va 

actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin asigurarea participării în cadrul acesteia a unor 

consilieri specializați în domeniul durabilității.  

Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor regiunilor din 

Europa pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale.  

Cum politica de coeziune economică, socială și teritorială a Uniunii Europene reprezintă o 

sursă importantă de finanțare a investițiilor esențiale pentru domeniile prioritare de dezvoltare a 

regiunii, structurarea strategiei de dezvoltare a regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2021 

s-a realizat prin raportarea la cele cinci obiective de politică europene, iar indicatorii de 

monitorizare ai strategiei au fost adaptați la cei menționați în propunerile noilor Regulamente 

europene pentru perioada 2021 – 2027.  

De asemenea, reprezentând un document ce oferă baza strategică esențială pentru 

includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de 

finanțare, indiferent de sursele de finanțare ale acestora, Planul de Dezvoltare Regională 2021 - 

2027 Sud Muntenia reflect politicile de dezvoltare economice, sociale, de mediu, etc, relevante la 

nivel național pentru nevoile regionale, motiv pentru care, în elaborarea acțiunilor indicative, s-a 

ținut seama și de acțiunile prevăzute de strategiile sectoriale, precum și de Programul Național de 

Reformă 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență și Strategia Națională de Dezvoltare 

Durabilă. Totodată, în cadrul acestui Plan a fost acordată o atenție sporită dimensiunii teritoriale 

prin luarea în considerare și a principalelor documente europene ce evidențiază principalele 

tendințe europene și naționale privind dezvoltarea teritorială (Agenda Teritorială a Uniunii 

Europene 2020, Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile și Carta Verde a Coeziunii 

Teritoriale).  

Astfel, strategia de dezvoltare a regiunii în perioada 2021 – 2027 a fost detaliată prin 

identificarea zonelor potrivite pentru un anumit tip de investiții (cum este cazul conurbației Valea 

Prahovei, orașelor gemene de pe malul Dunării pentru investiții care vor conduce la creșterea 

accesibilității regiunii, etc).  

Asigurarea unei continuități a viziunii strategice pe termen lung reprezintă un element 

fundamental al unui proces de planificare care să conducă spre o dezvoltare durabilă. De altfel, 

acest lucru reprezintă una dintre recomandările majore ale Comisiei Europene, care a subliniat 

constant în dialogul instituțional cu România, importanța existenței și continuității viziunii strategice 

în domeniul dezvoltării regionale pe termen lung (20 de ani), precum și necesitatea utilizării 

experienței acumulate în perioada 2014 - 2020.  

Acesta este motivul pentru care Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 – 2027 

își propune să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele 

strategice de la nivel național (Planul Național de Dezvoltare 2014 – 2020), cât și de cele de la 

nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și Strategia Regională de Specializare 

Inteligentă 2015 – 2020).  
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Totodată, în urma experienței acumulate în perioada 2014 - 2020, actualul Plan va asigura o 

prioritizare a investițiilor fundamentată mai riguros, realizarea unor investiții integrate, corelate cu 

politicile sectoriale. Astfel, cum Planul va fi însoțit de o listă a proiectelor strategice ale regiunii, 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a decis ca pentru selectarea acestor proiecte 

să se creeze o comisie la nivel regional, care să elaboreze criterii de selecție obiective și care să 

reflecte interesele locale, județene și regionale.  

În acest sens, în luna martie 2020 a fost creată Comisia Regională de elaborare a criteriilor 

de selecție a proiectelor strategice, comisie ce este alcătuită din reprezentanți ai celor 7 consilii 

județene, ai celor 7 municipii capitale de județ, reprezentanți ai Asociației Municipiilor din 

România, ai Asociației Orașelor din România și un reprezentant al mediului privat din regiune și al 

cărei secretariat este asigurat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.  

În perioada iunie – septembrie 2020 a fost elaborat și aprobat un set de criterii de selecție 

pentru selectarea proiectelor strategice.  

Printre criteriile principale se regăsesc și condițiile ce vizează selectarea proiectelor ce au 

impact territorial semnificativ, proiecte mature și bine fundamentate, care vor genera valoare 

adăugată și sunt complexe, în sensul că necesită o abordare partenerială pe tot parcursul ciclului 

de viață al proiectului.  

Din punct de vedere metodologic, Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia 

pentru perioada 2021 – 2027 a fost realizat în baza Metodologiei privind planificarea dezvoltării 

regionale 2014 –2020, elaborată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

Această metodologie a propus o abordare standardizată a exercițiului de planificare a dezvoltării 

regionale, aplicabilă tuturor regiunilor de dezvoltare din România în vederea asigurării unei 

abordări unitare și coerente, prin stabilirea unor cerințe comune privind dezvoltarea în parteneriat 

a documentelor de planificare regională, agrearea unei structuri standard a planului și aplicarea în 

toate regiunile, pe tot parcursul procesului de planificare, a unor metode de cercetare comune 

(analiza unor indicatori standard socio-economici).  

Aplicarea acestei abordări unitare va permite compararea datelor și a rezultatelor și va crea 

premisele asigurării complementarității între acțiunile implementate la nivel regional, precum și 

crearea de sinergii. Acest ultim aspect este deosebit de important în special pentru regiunea Sud 

Muntenia, a cărei dezvoltare este în egală măsură stimulată și inhibată de dezvoltarea regiunii 

București Ilfov, regiune pe care o înconjoară, dar nu o conține. (https://www.adrmuntenia.ro/)  

 

1.7. DATE DEMOGRAFICE   

Date demografice  

Populaţia reprezintă elementul constitutiv esenţial al devenirii umane. De mărimea dar şi de 

calitatea populaţiei, două valori aflate într-o complexă conexiune, care determină toate procesele 

socio-economice într-un anumit spaţiu uman, depind atât intensitatea acestor fenomene cât şi 

specificitatea derulării lor. 
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Populaţia totală. Dinamica generală 

La 1 ianuarie 2022 populaţia judeţului Dâmboviţa a fost de 476963 locuitori. Cu anumite 

particularităţi, tendinţele demografice care s-au conturat la nivelul ţării în perioada de tranziţie se 

constată într-o formă sau alta şi în judeţul Dâmboviţa.  

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei interne/externe au 

făcut ca populaţia judeţului să se diminueze în perioada 2013 - 2022 cu 38660 persoane. La 

nivelul judeţului Dâmboviţa se constată un trend descendent, al populaţiei, care din punct de 

vedere demografic se apropie ca „performanţă” de media naţională. 

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

Pe medii de rezidenţă, la nivel judeţean preponderentă este populaţia rurală (71,72%), fiind 

printre cele mai ridicate ponderi la nivel de Regiune Sud Muntenia. Aceste ponderi ridicate ale 

populaţiei rurale se corelează cu ponderea ridicată a ocupării în sectorul agricol.  

În ceea ce priveşte repartiţia pe medii, la 1 ianuarie 2022, 28,27% din populaţia judeţului 

trăia în mediul urban şi 71,72% în mediul rural, faţă de 39,64% şi respectiv 60,35% cât se 

înregistra la nivel regional.  

Prin urmare judeţul Dâmboviţa este după judeţele Teleorman şi Giurgiu, cel mai slab judeţ 

din perspectiva urbanizării.  

Acest aspect negativ este amplificat şi de faptul că judeţul Dâmboviţa se numără printre cele 

17 judeţe a căror reţea de localităţi urbane este în totalitate formată din municipii şi oraşe de mici 

dimensiuni (inclusiv reşedinţa de judeţ având o populaţie sub 100.000 de locuitori). (Sursa: INS).    

 

 
 

Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 

 

 
 Structura pe grupe de vârstă 

Pe fondul scăderii numărului de locuitori, precum şi datorită înaintării în vârstă a generaţiilor, 

diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei s-a modificat.  

Astfel, structura pe grupe de vârstă a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces 

de îmbătrânire demografică, datorat în principal, scăderii natalităţii, care a determinat reducerea 

absolută şi relativă a populaţiei în vârstă de 0-14 ani şi creşterea numărului şi a ponderii populaţiei 

vârstnice (de 65 ani şi peste).  

0 1000000 2000000 3000000 4000000
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Comparativ cu 1 iulie 2010 în anul 2020 se remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere (0-

14 ani) de la 15,6% la 14,4% (-8,6 mii persoane) şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi 

peste), de la 14,7% la 17,2% (+8,8 mii persoane).  

Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 68,4% din total, în scădere cu 17,0 mii persoane faţă 

de 1 iulie 2010. În cadrul populaţiei adulte semnificativ a crescut ponderea grupelor de vârsta 25-

29 şi 50-54 ani şi a scăzut cea din grupele de vârstă 20-24 şi 15-19 ani.  

Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, evidenţiind disproporţiile în 

populaţie, pe vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza 

piramidei vârstelor.  

Efectele demografice şi economice ale acestei evoluţii se vor resimţi în timp şi vor atrage 

schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia 

în vârstă de muncă).  

La nivel de judeţ grupele de vârstă „0-14” ani şi „65 ani şi peste” au ponderile cele mai mari 

în mediul rural decât în mediul urban (cu 1,7 puncte procentuale şi, respectiv, cu 1,6 puncte 

procentuale), faţă de grupa de vârstă 15-64 ani care deţine o pondere mai mare in mediul urban 

(cu 3,5 puncte procentuale).  

Grupa de vârstă 15-24 de ani, ce poate fi utilizată ca proxy pentru populaţia şcolară, care în 

următorii cinci ani va pătrunde pe piaţa muncii, prezintă ponderi diferite pe medii: 9,3% în urban şi 

în mediul rural 11,8%.  

Populatia rezidenta la 1 ianuarie 2022 in Dambovita: 

 Total = 476963  

 4 ani → 21420;  

 5- 9 ani → 21185;  

 10-14 ani → 25938;  

 15-19 ani → 27205;  

 20-24 ani →26379;  

 25-29 ani → 24843;  

 30-34 ani → 30675;  

 35-39 ani → 31543;  

 40-44 ani →37656;  

 45-49 ani → 39306;  

 50-54 ani →43931;  

 55-59 ani →25036;  

 60-64 ani → 28917 ; 

 65-69 ani → 29789;  

 70-74 ani → 25260;  

 75-79 ani →15208;  

 80-84 ani →12092;  
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 85 ani si peste → 10580. 

 

Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe la 1 iulie 2022 
 

 
 

 
 

 
Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale  

Structura pe vârste a populaţiei pe medii rezidenţiale confirmă faptul că procesul de 

îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural. În mediul rural ponderea populaţiei 

vârstnice este mai mare decât cea din mediul urban de 2,5 ori. În raport cu situaţia din ţările U.E. 

(28) ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) din România în anul 2020 se mentine aproximativ la 

acelasi nivel , 14,4% faţă de 15,6% în U.E. (28). 

Structura etnică 

În urma Recensământului populaţiei din 20 octombrie 2011 a rezultat că 90,6% din populaţia 

judeţului este de naţionalitate română, 5,3% erau romi, 0,5% celelalte minorităţi naţionale, iar 

3,6% reprezintă informaţie nedisponibilă.  

După religie, 92,9% din populaţia judeţului este de confesiune ortodoxă, 0,8% adventistă de 

ziua a VII-a , 1,4% penticostală, 0,3% evanghelică şi 0,2 romano-catolică (diferenţa alte 

confesiuni, atei, fără religie sau informaţie nedisponibilă).  

Actuala situaţie demografică a judeţului este rezumatul direct şi cumulativ al complexelor 

evoluţii ale principalelor fenomene demografice – natalitate (fertilitate), mortalitate şi migraţiune.  

În anul 2020 rata natalităţii a fost de 8,0 născuţi-vii la 1.000 locuitori, sub media înregistrată 

pe ţară (8,1‰). Ca şi în ceilalţi ani, s-au născut mai mulţi băieţi decât fete, raportul de 

masculinitate ajungând la 106 băieţi la 100 de fete. În mediul rural, rata de natalitate este 

superioară celei din mediul urban (8,6‰ faţă de 6,7‰).  

Rata mortalităţii a fost de 14,8 decedaţi la 1.000 locuitori superioară celei înregistrate pe 

total ţară (13,4%).  

Dimensiunea inferioară a ratei natalităţii comparativ cu cea a mortalităţii a generat un spor 

natural negativ (-3522 persoane şi respectiv -6,8‰), care s-a dovedit a fi un fenomen permanent 

după anul 1990.  

0-14 ani
14,4%

15-19 ani
5,4%

20-24 ani
5,6%

25-29 ani
5,9%

30-64 ani
51,5%

65 ani si peste
17,2%

Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 
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În anul 2020, s-au înregistrat 19 decese sub un an, rata mortalităţii infantile în judeţul 

Dâmboviţa fiind de 4,6 decese sub un an la 1.000 născuţi-vii, în creștere comparativ cu ultimii ani, 

inferioară mediei pe total ţară (6,1‰) şi cu mult peste media înregistrată în ţările U.E. -28 (3,6‰ în 

anul 2017).  

Vârsta medie a populaţiei judeţului Dâmboviţa era în anul 2020 de 41,8 ani. Populaţia 

feminină, cu o vârstă medie de 43,3 ani, a fost mai îmbătrânită decât cea masculină cu 3,4 ani.  

În perioada 2017-2019 durata medie a vieţii la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost de 75,8 ani 

(72,2 ani la bărbaţi şi 79,3 ani la femei) înregistrând o tendinţă de creştere în ultima perioadă. 

Femeile au avut o durată medie a vieţii mai mare cu 7,1 ani decât bărbaţii.  

Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, durata medie a vieţii populaţiei din mediul urban a 

fost superioară celei din rural cu 1,8 ani. 

Mişcarea migratorie 

Un factor al scăderii populaţiei Regiunii Sud Muntenia este migraţia, atât cea internă, cât şi 

cea externă. Mutaţiile din structura socio-economică a României au determinat o intensă 

mobilitate teritorială a populaţiei, cu consecinţe directe în modificarea numărului şi structurii 

sociodemografice a populaţiei în profil teritorial. În cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban merită 

o menţiune deosebită, fiind cel care deţine cea mai mare pondere în cadrul acesteia. Referitor la 

segmentul de populaţie care este mai dispusă la modificarea domiciliului se constată o migrare a 

populaţiei tinere către oraş, mai întâi la şcoală, iar mai apoi prin integrarea pe piaţa muncii.  

Anii tranziţiei au generat noi tendinţe privind migraţia internă a populaţiei, remarcânduse o 

inversare a fluxului migratoriu sat-oraş pe de o parte şi o reducere a migraţiei interne 

interjudeţene, pe de altă parte. Anul 1998 marchează o schimbare de sens a migraţiei sat-oraş, de 

acum înregistrându-se în mod constant un sold migratoriu pozitiv în mediul rural. Oraşul nu mai 

absoarbe, ca în trecut surplusul de forţă de muncă din mediul rural. Judeţul Dâmboviţa se înscrie 

în rândul judeţelor cu sold migratoriu negativ. În anul 2020 şi-au stabilit domiciliul în judeţul 

Dâmboviţa 7814 persoane, cu o rată a migraţiei interne de 15,1 persoane la 1.000 locuitori şi au 

plecat din judeţ 8649 persoane, cu o rată a migraţiei interne de 16,7 persoane la 1.000 locuitori. 

 

Fluxurile migraţiei interne, urban şi rural, determinate de schimbarea domiciliului, în 

anul 2020 

 

 
Sosiţi Plecaţi 

Număr % Număr % 
Total  7814 100,0 8649 100,0 
Urban 2165 27,7 3295 38,1 

Rural 5649 72,3 5354 61,9 

Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 

Motivele principale ale migraţiei interne sunt legate de problemele familiale (căsătorii, 

pensionări, etc.) în detrimentul celor legate de muncă. Reducerea migraţiei pe distanţe lungi în 
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favoarea celei pe distanţe scurte, a făcut ca migraţia intrajudeţeană să depăşească semnificativ 

migraţia interjudeţeană.  

Alături de migraţia internă, un factor deosebit de important pentru structura populaţiei este şi 

migraţia externă. Imediat după 1990, când oamenii au putut circula liberi s-a constatat la nivelul 

judeţului un flux migratoriu extern mai important. Iniţial, au plecat persoane care aveau rude sau 

prieteni plecaţi. Schimbările din sistemul politico-social românesc au făcut ca populaţia din judeţ 

să se poată îndrepta, atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA, Canada şi 

Marea Britanie. După anul 1995, judeţul Dâmboviţa cunoaşte o emiggrare a populaţiei (în special 

a celei tinere, fără ocupaţie) către Italia, Spania şi alte ţări europene. 

Proiecţii demografice 

Proiectarea populaţiei judeţului Dâmboviţa, până în anul 2060 

Proiectarea populaţiei oferă înformaţii utile asupra posibilei evoluţii a numărului şi structurii de 

vârstă a populaţiei şi pe grupe funcţionale (tânără, adultă, vârstnică, feminină în vârstă fertilă, şcolară 

şi preşcolară). Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi 

structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia internă şi externă. 

Pe baza evoluţiei demografice recente INS a realizat proiecţia populaţiei rezidenţiale la 

orizontul anului 2060 în cinci variante. S-a efectuat o anticipare a nivelului fertilităţii, speranţei de 

viaţă la naştere şi soldul migratoriu la nivelul fiecărui judeţ. 

 
Populaţia rezidentă a judeţului Dâmboviţa în anul 2015 şi proiectată la orizontul 2060 în 

varianta medie, pe sexe: 

 

Populaţia rezidentă 
(persoane) 

Diferenţe între anii 2060 şi 
2015 

2015 2030 2060 persoane % 

 
Total 507475 430326 279114 -228361 -45,0 
Masculin 250498 211116 134245 -116253 -46,4 
Feminin 256977 219210 144869 -112108 -43,6 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial – la orizontul  anului 2060 

 

Judeţul Dâmboviţa ar urma să aibă în anul 2030 o populaţie rezidentă de 430326 locuitori iar 

în anul 2060, 279114 locuitori. Faţă de anul 2015 populaţia rezidentă va scădea  cu 77149 

persoane în  anul 2030 şi  cu 228361 persoane în  anul 2060 (-15.2% şi  respectiv -45%), 

Populaţia feminină ar continua să fie predominantă. Ponderea acesteia în populaţia rezidentă 

totală înregistrând o uşoară creştere de la 50,7% în 2015, la 51,9%  în 2060. 

 
Populaţia rezidentă a judeţului Dâmboviţa înregistrată în anul 2015 şi proiectată la orizontul 

anului 2060 în varianta medie, pe grupe mari de vârstă: 
 

 2015  2060 

 
mii 

persoane 
pondere 

% 
 

mii 
persoane 

pondere 
% 
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Total 507475 100,0  279114 100,0 

0-14 ani 77862 15,3  27652 9,9 
15-64 ani 343409 67,7  152218 54,5 
65 ani şi peste 86204 17,0  99244 35,6 
 

Datorită menţinerii scăzute atât a segmentului fertil al populaţiei cât şi al fertilităţii, sub nivelul 

de înlocuire a generaţiilor, populaţia tânără (0-14 ani) va cunoaşte o scădere semnificativă în 

perioada 2015-2060, de la 77862 persoane la 27652 persoane, iar ponderea populaţiei tinere (0-

14 ani) în totalul populaţiei va scădea de la 15,3% în anul 2015 la 9,9% în anul 2060. 

Populaţia în vârstă de muncă de 15-64 ani din judeţul Dâmboviţa va fi de 152218 persoane 

în 2060 (cu 191191 persoane mai puţin decât în anul 2015), iar ponderea va scădea de la 67,7% 

(2015) la 54,5% (2060). 

Fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei, se va accentua în timp cu însă cu 

intensităţi diferite. 

Populaţia de 65 de ani şi peste va creşte numeric de la 86204 în anul 2015, la 99244 în 

2060, iar ponderea populaţiei rezidente vârstnice va creşte de la 17,0% în 2015 la 35,6% în 2060. 

Proiectarea  populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, în perioada 2015-2060 

Proiectarea populaţiei de vârstă prescolară şi şcolară reprezintă o proiectare derivată a 

proiectării demografice a populatiei. Pentru aceasta s-a utilizat varianta mediana a unei proiectari 

demografice a populatiei rezidente pe varste, sexe si judete.  

Din proiectarea populației rezidente pe vârste, sexe și județe la orizontul anului 2060, s-a 

selectat populația rezidentă de vârsta preșcolară și scolară (0-23 ani), repartizata pe grupe de 

varsta, sexe si judete 

 

Tab 3.2.3. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în anii 2015, 2030, 2060 

(varianta constată) 

 
persoane Modificări 2060/2015 

2015 2030 2060 absolută (mii) % 

Varianta mediană 

Populaţia rezidenta 0 -23 ani 81123 61191 36841 -44282 -54,6 

Populaţia rezidenta 0 -2 ani 747 590 372 -375 -50.2 

Populaţia rezidenta 3 -5 ani 11859 7733 4659 -6900 -58,2 

Populaţia rezidenta 6 -10 ani 24188 15912 10362 -13826 -57,2 

Populaţia rezidenta 11 -14 ani 19576 16378 8872 -10704 -54,7 

Populaţia rezidenta 15 -18 ani 16163 13097 7836 -8327 -51,5 

Populaţia rezidenta 19 -23 ani 8590 7481 4440 -4150 -48,3 

    Sursa: Proiectarea populaţiei scolare a României la orizontul anului 2060, I.N.S., 2016 
 

Scăderea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 ani determină reducerea 

populaţiei preşcolare şi şcolare. Tendinţa generală de reducere a populaţiei de copii şi tineri de 0-

23 ani se reflectă diferit la nivelul grupelor de vârstă din cadrul fiecărui judeţ datorită gradului de 
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cuprindere pe grupe de vârstă corespunzătoare, înregistrat în fiecare judeţ în anul şcolar 

2014/2015.  

În varianta constantă numărul populaţiei rezidente preşcolare şi şcolare de 0-23 ani ar urma 

să cunoască o diminuare, de 81123 persoane în anul 2015, la 36841 persoane în anul 2060. Pe 

grupe de vârste cea mai mare scădere ar urma să se înregistreze la grupa populatiei prescolara 

de 3-5 ani ( -58,2 %). Cea mai mică scădere se va înregistra la grupa populatiei scolara de 19-23 

ani ( -48,3%). Pe sexe, scăderea populaţiei preşcolare şi şcolare ar fi mai mare pentru populaţia 

rezidentă masculină (-54,9%) decât pentru cea feminina (-54,2%). 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin următoarele aspecte:  

➢ scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar 

continuarea acestei tendinţe pe termen lung este de natură să genereze mari probleme 

economico-sociale;  

➢ densitate superioara mediei pe ţară;  

➢ scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale;  

➢ spor natural negativ;  

➢ dominarea populaţiei de naţionalitate romana;  

➢ ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea 

acesteia la nivel naţional;  

➢ profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul declinului natalităţii 

şi fertilităţii şi implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva eventualelor redresări a stării 

demografice a ţării.  

Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie 

preponderent de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.  

Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative:  

➢ reducerea numărului populaţiei active ;  

➢ deteriorarea raportului de dependenţă economică;  

➢ reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem 

educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale.  

Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care 

să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.  

Creşterea populaţiei pensionate înseamnă:  

➢ dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 

populaţiei vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, 

centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale);  
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➢ dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin 

asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea  

serviciilor de estetică şi înfrumuseţare.  

Se recomandă creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, 

estetica şi igiena corpului omenesc.  

Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin 

sprijinirea unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă.  

Aceasta presupune educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate 

mai târziu şi progresiv.  

Scăderea populaţiei şcolare necesită:  

- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii;  

- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii;  

- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a 

persoanelor care provin din grupuri vulnerabile;  

- promovarea unei culturi a învăţării permanente; - asigurarea accesului cadrelor didactice 

din TVET la programe de reconversie profesională. 
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PARTEA a - II- a 

ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN - Principalii indicatori 

economici  

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

Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de 

dezvoltare. Analizând proiecţia creşterii PIB, se constată că în judeţul Dâmboviţa acest indicator 

înregistrează ritmuri susţinute de creştere.  

Produsul intern brut realizat în anul 2018 în judeţul Dâmboviţa a fost de 16494,9,0 milioane 

lei (RON) preţuri curente, reprezentând 1,7 % din produsul intern brut realizat pe ţară şi 14,7% din 

PIB-ul pe regiune.  

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea noilor 

produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora). 

Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea unor concluzii din evoluţia structurii 

VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii VAB la nivel european, naţional şi judeţean. 

În judeţul Dâmboviţa rezultă o pondere semnificativă a VAB în industrie (33,2%, sub media 

regională şi peste cea naţională). Construcţiile deţin 2,7% din VAB, situându-ne, atât sub media 

regională, cât şi sub cea naţională. Serviciile reprezinta 56,4% din VAB, peste media regională, şi 

sub cea nationala. In cadrul serviciilor ponderi mai mari detin: comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul, transporturile şi depozitarea, hotelurile şi restaurantele. 

Structura valorii adăugate brute pe ramuri de activitate în anul 2018 a avut următoarele 

caracteristici (v. Anexa 2 a): 

- serviciile*) au înregistrat, cea mai mare contribuţie la formarea valorii adăugate brute ; în 

anul 2018 la această componentă cea mai mare contribuţie şi-au adus-o următoarele activităţi: 

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, transport, depozitare şi hoteluri şi restaurante cu 25,6%;  

- industria a contribuit cu 33,2% din valoarea adăugată brută totală;  

- agricultura, silvicultura şi pescuitul au contribuit cu 7,7% din valoarea adăugată brută 

totală;  

- construcţiile au avut o contribuţie mai mică, de numai 2,7% la formarea valorii adăugate 

brute.  

În structura valorii adăugate brute pe ramuri de activitate în anul 2017 faţă de anul 2010, au 

intervenit următoarele modificări:  

- scăderea ponderii valorii adăugate brute judeţene realizate în industrie de la 43,8% în 

anul 2010, la 33,2% în anul 2018;  

- scăderea ponderii valorii adăugate brute realizate în agricultură, vânătoare şi silvicultură 

a scăzut de la 10,9% în 2010 la 7,7% în 2018;  
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- ponderea valorii adăugate brute realizată în construcţii a scazut de la 4,5% în anul 2010, 

la 2,7% în anul 2018;  

- ponderea valorii adăugate brute realizate în servicii a crescut de la 40,8% în 2010 la 

56,4% în 2018. 

2.1.2. Productivitatea muncii  

Deşi în scădere cu 13% faţă de anul 2008, în 2009 productivitatea muncii la nivel 

regional, calculată ca valoarea PIB (la paritatea puterii de cumpărare, PPC) raportată la totalul 

populaţiei ocupate, reprezenta doar 35% din media UE-27.  

Comparativ cu celelalte regiuni, Regiunea Sud Muntenia se situa în 2009 la acelaşi nivel 

cu media naţională, ocupînd poziţia a cincea, după Bucureşti-Ilfov, Regiunea Vest, Nord Vest şi 

Centru.  

Creşterea productivităţii muncii între 2000- 2008 nu a fost singulară, toate ţările cu care 

România concurează direct înregistrând dinamici pozitive. Pe de altă parte, productivitatea muncii 

în România se află sub media europeană, în urma Croaţiei, Macedoniei şi Turciei, ţări nemembre 

ale UE încă. Cu o productivitate atât de scăzută, România nu poate găsi în exporturi principalul 

motor de relansare economică.  

Singurele ţări din UE care au înregistrat scăderi ale productivităţii muncii în 2009 au fost 

România, Lituania şi Grecia, practic ţările europene care au aplicat cele mai severe măsuri anti-

criză. Cum în cazul României aceste măsuri au culminat în 2010, ne aşteptăm ca dinamica 

negativă a productivităţii să fi continuat. 

2.1.3. Firmele din judeţ  

Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime Activitatea economică în cadrul 

judeţului s-a desfăşurat de agenţi economici organizaţi în trei categorii de întreprinderi: societăţi 

comerciale active, asociaţii familiale, persoane independente. În perioada 2006-2019 se constată 

o creştere a numărului de societăţi comerciale active înregistrată în special în sfera întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi mai ales în zona serviciilor şi construcţiilor. 

Din numărul total al întreprinderilor active 29,2% funcţionau în comerţ, 15,4% în transport 

şi depozitare, 11,9% în industrie, 10,9% în construcţii şi 8,9% în activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice, etc. 

2.1.1.4. Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii şi 

alte activitati  

La sfârşitul anului 2019 în judeţul Dâmboviţa funcţionau 9098 unităţi locale active în 

industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, reprezentând 1,5% din unităţile locale active ale ţării şi 

12,9% din unităţi locale ale Regiunii Sud. Din numărul total al unităţilor active, 30,7% funcţionau în 

comerţ, 12,0% în industrie, 10,7% în construcţii, 15,3% în transporturi, depozitare.  

IMM-urile reprezentau 99,7% din numărul total al unităţilor locale active. În cursul anului 

2019, unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii şi alte activitatii au realizat o 
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cifră de afaceri de 20161,2 milioane lei (RON) preţuri curente, reprezentând 1,3% din cifra de 

afaceri pe total ţară si 9,9% din cifra de afaceri pe Regiunea Sud.  

În judeţul Dâmboviţa, IMM-urile au realizat o cifră de afaceri de 13561,9 milioane lei (RON) 

reprezentând 67,3% din total cifră de afaceri a unităţilor locale active din judeţ. În totalul cifrei de 

afaceri realizate de unităţile locale active, ponderea a fost deţinută de unităţile cu activitate de 

industrie (43,4%), urmate de cele din comerţ (35,1%). Numărul mediu persoane ocupate a fost de 

60933 persoane (74,7% în IMM-uri). Pe ramuri de activitate, 38,8% din numărul mediu total de 

persoane ocupate se regăseau în total industrie (industrie prelucrătoare, industria extractiva 

productia de energie electrica si termica si distributia apei); 21,0% în comerţ, 8,8% în construcţii, 

31,4 % în servicii si alte activitati.  

În totalul investiţiilor brute realizate în anul 2019 (1642,6 milioane lei RON preţuri curente), 

IMM-urile au deţinut o pondere de 57,4% (942,2 milioane lei RON preţuri curente). Datele 

analizate evidenţiază faptul că industria rămâne principalul sector în care s-au făcut investiţii brute 

cu o pondere a căror valoare variază între 72,8% în anul 2010 şi 54,8% în anul 2019. Serviciile se 

situează pe poziţia a doua cu o investiţie brută mult mai mică decât industria (8,3% în anul 2010 şi 

21,5% în anul 2019). În acelaşi timp, construcţiile realizează cel mai scăzut nivel (2,6% în anul 

2010 faţă de 8,0% în anul 2019). Dacă în industrie investiţia brută în anul 2019 s-a realizat în 

proporţie de peste 42,6% în întreprinderile mari, în celelalte sectoare (construcţii, comerţ) investiţia 

brută s-a realizat cu precădere la nivelul IMM-urilor. 

 

2.2. INFORMAŢII PARŢIALE  

2.2.1. Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate  

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-

socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile Programului de 

guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza tendinţelor din 

economia naţională şi cea mondială. În iunie 2008 acest organism a realizat studiul „Proiecţia 

principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2011”. În cele ce urmează vom 

analiza principalii indicatori ai economiei (PIB şi VAB) din perspectiva evoluţiei prognozate până în 

anul 2011.  

Acest lucru ne este necesar pentru a putea observa potenţialul economic de dezvoltare al 

judetului. Evoluţiile prognozate prevăd în continuare în perioada 2006-2010 ritmuri susţinute de 

creştere a PIB. 

Perioada 2007-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această perspectivă, 

firmele din judeţ se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi pentru a 

valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi 

atrase în judeţ.  

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al 

forţei de muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de 
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creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi 

păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate.   

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea pieţei 

de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, omerciale 

etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare 

producţiei şi contractate cu firme specializate – de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), 

service pentru produsele vândute, etc. 

2.2.2. Cercetarea - dezvoltarea  

Unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea este dezvoltarea sectorului de 

cercetaredezvoltare. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă slabe legături cu 

mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică regională. În 

viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, a clusterelor industriale şi a 

clusterelor bazate pe cercetare, este necesară accelerarea procesului de transfer tehnologic.  

În perioada analizaţa (2014-2019) judeţul Dâmboviţa a cunoscut o creștere a numărului de 

cercetători la 10.000 persoane ocupate civile, de la 12,3 în 2014 la 13,3 în 2019. Numărul de 

salariaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţ a crescut cu 6,5%. 

2.2.3. Industria  

Principala sursă de realizare a produsului intern brut, prezintă un grad ridicat de diversitate, 

bazându-se pe bogăţia şi varietatea resurselor naturale existente.  

Resursele naturale cuprind o gamă importantă de bogăţii, constituite în principal din: 

zăcăminte de ţiţei, gaze naturale, cărbune, sulf, ape sulfuroase, marne, calcare, gresie.  

Judeţul Dâmboviţa la nivel de regiune poate fi considerat un judeţ mediu industrializat. 

Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă (peste 80%) în producţia industrială a 

judeţului. 

În anul 2020, ponderea cea mai mare a deţinut-o fabricarea de echipamente electrice cu 

36,4%, urmată de industria metalurgică cu 17,1%, fabricarea produselor din minerale nemetalice 

cu 15,4%, industria construcţiilor metalice cu 7,7%, etc.  

Structura valorică a producţiei industriale în anul 2020 prezintă modificări semnificative faţă 

de anul precedent, în sensul scăderii ponderii industriei metalurgice la 17,1% de la 30,7%, a 

construcţiilor metalice la 7,7%, de la 9,3% şi a creşterii ponderii la fabricarea de echipamente 

electrice la 36,4%, de la 28,8%. Industria extractivă se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze 

naturale şi agregate minerale pentru construcţii.  

De interes pentru oferta TVET din regiune şi judeţ este şi dezvoltarea viitoare a unor parcuri 

industriale, prevăzută în toate judeţele regiunii. Parcurile industriale reprezintă una dintre politicile 

aducătoare de profit ce are efecte pozitive în plan regional, inclusiv prin asigurarea de locuri de 

muncă personalului disponibilizat din diverse sectoare de activitate, precum şi tinerilor rezidenţi în 

aceste zone. Parcurile industriale existente la nivelul judeţului au următoarele locaţii: ➢ Parcul 

Industrial Moreni, jud. Dâmbovita (14 ha); ➢ Parcul Industrial Mija, jud. Dâmbovita (82 ha); Cele 
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două parcuri industriale constituite la nivel de judeţ se datorează existenţei platformelor industriale 

ale unităţilor de apărare care au putut fi reabilitate în vederea reorientării industriilor şi crearii de 

locuri de muncă pentru personalul disponibilizat. 

2.2.4. Agricultura  

Agricultura este cea de a doua activitate economică de bază a judeţului Dâmboviţa cu o 

contribuţie la valoarea adăugată brută a judeţului de circa 8,1%. Baza acesteia o reprezintă 

terenul agricol care, la sfârşitul anului 2017 măsura 247,9 mii ha (1,7% din suprafaţa agricolă a 

ţării) din aceasta 70,7% reprezentând teren arabil, 17,2% păşuni, 8,1% fâneţe şi 4,0% vii şi livezi. 

In cadrul structurii productiei agricole, sectorul vegetal este preponderent, detinand peste doua 

treimi din totalul productiei.  

Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, cartofilor, 

legumelor şi fructelor. Producţiile obţinute la legume, fructe şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa 

în categoria marilor producători ai ţării.  

În anul 2018 judeţul Dâmboviţa a dat 9,0% din producţia de fructe (162,5 mii tone, locul 1 pe 

ţară), 7,7% din producţia de legume a ţării (293,7 mii tone, locul 1 pe ţară); 6,3% din producţia de 

cartofi (191,4 mii tone, locul 4 pe ţară).  

La 1 decembrie 2019, judeţul Dâmboviţa deţinea un efectiv de 27 mii capete bovine, 49 mii 

capete porcine, 61 mii capete ovine, 39 mii capete caprine, 3062 mii capete păsări.  

2.2.5. Silvicultura  

Silvicultura este favorizată de existenţa unui important domeniu forestier. Pădurile şi alte 

terenuri cu vegetaţie forestieră din judeţ sunt administrate în cea mai mare parte de ocoale silvice. 

Vegetaţia silvică a favorizat şi dezvoltarea unei variate şi bogate faune de animale sălbatice 

pentru vânat. O uriaşă sursă de venituri, foarte puţin exploatată în prezent, o constituie fructele de 

pădure, ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale) – resurse valoroase pentru industria 

cosmetică şi farmaceutică, alimentară etc.  

2.2.6. Turismul  

Turismul tinde să devină unul dintre cele mai dinamice sectoare economice, cu potenţial de 

dezvoltare pe termen lung, acesta putând contribui substanţial la revigorarea socio-economică a 

judeţului. Judeţul Dâmboviţa constituie o zonă turistică de mare interes datorită numeroaselor 

vestigii ale trecutului istoric, a unor monumente de artă de o valoare considerabilă, cărora li se 

adaugă pitorescul văilor Dâmboviţei şi Ialomiţei, numeroase forme carstice (Peştera Ialomicioara, 

Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea, 

staţiunea baleno-climaterică Pucioasa atrage numeroşi turişti la odihnă şi tratament. Pentru 

valorificarea resurselor potenţialului turistic natural şi antropic, s-a creat o infrastructură, adică o 

bază materială adecvată formată în primul rând din spaţii de cazare. Astfel, reţeaua turistică 

cuprindea la sfarsitul anului 2020, 89 unităţi de cazare turistică –constând în principal în 18 

hoteluri, 5 cabane turistice, 14 pensiuni turistice, 38 pensiuni agroturistice –cu o capacitate de 

cazare turistică de 3378 locuri. 
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Concluzii privind turismul în judeţul DÂMBOVIŢA  

- potenţial turistic generos, format din resurse naturale, antropice şi sociodemografice;  

- grad redus de valorificare a potenţialului turistic;  

- grad redus de utilizare a capacităţilor de cazare turistică;  

- infrastructură turistică slab dezvoltată îndeosebi în zona de nord a judeţului;  

- posibilitatea practicării majorităţii formelor de turism.  

Pentru valorificarea potenţialului turistic şi creşterea circulaţiei turistice este nevoie de o 

strategie integrată într-o strategie generală a turismului românesc şi asocierea cu alte proiecte de 

dezvoltare locală şi regională.  

Spre deosebire de alte sectoare economice, turismul beneficiază de o cerere în creştere.  

Cererea se modifică nu numai ca volum ci şi ca structură şi în prezent asistăm la o serie de 

mutaţii care îşi pun deja amprenta asupra turismului, producând oportunităţi pe termen scurt şi 

mediu.  

Consumul turistic capătă noi valenţe:  

- devine tot mai segmentat (atomizat);  

- se axează pe pachete de servicii mai complexe în care la serviciile de bază (cazare şi 

masă) trebuie adăugate şi o serie de servicii suplimentare care să sporească atractivitatea 

structurilor de primire;  

- creşte ponderea sejururilor scurte;  

- creşte exigenţa pentru calitate, confort;  

- se caută produse elaborate pe baza unui marketing de situaţii;  

- creşte cererea pentru turismul de afaceri;  

- apar noi nişe de clientelă:  

            • turişti pentru evenimente sportive;  

• turişti pentru evenimente culturale;  

• turişti pentru lobby;  

• pelerinajul religios;  

• adolescenţi avizi de Europa. 

2.2.7. Dezvoltarea durabilă – aspecte specifice zonei rural montan  

Conceptul de rural poate fi interpretat în mai multe moduri. Cel mai frecvent, termenul este 

legat de cel de peisaj, ca efect al diversificării funcţiilor legate de turism şi recreere.  

Prin rural se înţelege un oarecare gen de peisaj, o suprafaţa, un teritoriu cultivat, cu 

activitate agricolă intensă care în general poartă amprenta omului: câmpii arate, livezi, păşuni, 

zone construite.  

În preocupările Uniunii Europene dezvoltarea rurală ocupă un loc deosebit, extrem de 

important, ca efect al conştientizării pericolului care ameninţă identitatea culturală, resursele 

naturale şi viabilitatea spaţiului rural. Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a elaborat 
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Charta Europeană a Spaţiului Rural care conţine principiile dezvoltări durabile a agriculturii şi 

spaţiului rural european.  

Spaţiul rural corespunde unei zone în care terenurile sunt utilizate pentru agricultură, 

silvicultură, pescuit, acvacultură dar şi pentru alte activităţi economice şi culturale ale locuitorilor 

din zonele respective (artizanat, servicii, turism, recreere).  

Obiectivele principale ale spaţiului rural sunt:  

• promovarea unui sistem de producţie agricolă care să asigure cerinţele alimentare ale 

populaţiei şi un nivel acceptabil al veniturilor;  

• protecţia mediului înconjurător;  

• asigurarea bazei necesare pentru recreere şi turism;  

• conservarea surselor naturale;  

• conservarea peisajului natural. 

 Funcţia economică de bază a spaţiului rural din judeţul Dâmboviţa are ca pilon principal 

agricultura. Alături de agricultură se extind şi alte ramuri cum ar fi silvicultura, industria, 

meşteşugurile.  

Spaţiul rural nu mai trebuie conceput ca o zonă eminamente agricolă. Cu cât structura este 

mai diversificată, cu atât implicaţiile sociale sunt mai favorabile: stabilitatea populaţiei, menţinerea 

tineretului în spaţiul rural, ocuparea forţei de muncă.  

Agricultura în zona rurală nu este numai un sector economic important ci înainte de toate 

este un mod de viaţă. Populaţia rurală este ocupată preponderent în agricultură cei mai mulţi fiind 

cu statut de lucrător pe cont propriu şi lucrător familial, având un nivel de educaţie mai redus 

comparativ cu mediul urban.  

În judeţul Dâmboviţa activitatea din mediul rural are o evoluţie sezonieră pe parcursul unui 

an fiind legată de agricultură. Sezonalitatea activităţii este un factor care influenţează negativ 

venitul gospodăriilor reliefând faptul că resursele de muncă nu sunt folosite cu aceiaşi intensitate 

tot timpul anului. Aplicarea Legii fondului funciar a dus la extinderea proprietăţii private, la 

diversificarea structurilor de organizare şi la apariţia economiei de piaţă.  

Sub aspect negativ s-a ajuns la fărâmiţarea excesivă a plantaţiilor agricole şi la lipsa 

mijloacelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor agricole. Unitatea administrativ-teritorială de bază 

pe teritoriul căreia se implementează politica rurală este comuna. În judeţul Dâmboviţa există un 

număr de 20 comune care fac parte din zona ruralmontană. 

Populaţia medie a unei comune este de 4473 de locuitori.  

În medie o comună este formată din patru sate. Populaţia rurală a înregistrat o stopare a 

exodului spre oraş datorită retehnologizării multor ramuri industriale. Spaţiul rural dispune de un 

contingent de persoane tinere relativ uşor de format şi de orientat pentru activităţi agricole şi 

neagricole.  

Forţa de muncă este una din resursele cheie ale dezvoltării rurale.  

Structura de folosinţă a terenurilor din fiecare localitate este relativ constantă. 
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Ca tipuri de sol răspândite în zona montană a judeţului Dâmboviţa sunt solurile 

humicosilicatice, podzolurile, solurile brune – feriiluviale din zona montana precum si solurile 

brune, luvisolurile albice, erodisolurile şi regosolurile din zona din zona subcarpatică. Ph-ul are 

valori cuprinse între 6,9 şi 7,3 conferă solurilor reacţie slab acidă, neutră, slab alcalină. Humusul 

se încadrează între 1,14 si 4,30 % ceea ce denotă o fertilitate mijlocie a solurilor din judeţul 

Dâmboviţa.  

Datorită eroziunii sunt degradate 767 hectare de teren iar datorită acidităţii 46.280 hectare.  

O sursă importantă de venituri în zona montană a judeţului Dâmboviţa o reprezintă creşterea 

animalelor. Creşterea nivelului de trai din această zonă presupune creşterea producţiilor 

animaliere şi asigurarea standardelor de calitate cerute de Comunitatea Europeană. Nivelul de 

dezvoltare al zootehniei exprimă gradul de intensificare al producţiei agricole. 

O mare parte din producţia obţinută este folosită pentru consum propriu şi o mică parte este 

destinată valorificării. Din această cauză noile orientări de dezvoltare a zootehniei vizează:  

• punerea în valoare a pajiştilor naturale;  

• asigurarea bazei biologice a sectorului zootehnic;  

• continuarea programelor de investiţii;  

• crearea unor ferme specializate pe produse ecologice;  

• organizarea unor exploatării optim dimensionate;  

• consolidarea asociaţiilor crescătorilor de animale.  

Sporirea producţiei nu poate fi făcută fără un grad de mecanizare corespunzător. Folosirea 

mijloacelor mecanice asigură o creştere substanţială a productivităţii muncii şi eradicarea vechii 

agriculturi tradiţionale bazată pe munca manuală. Folosirea mecanizării face ca fiecare persoană 

ocupată în agricultură să producă şi să asigure hrana unui număr tot mai mare de persoane. 

Agricultura va rămâne pentru încă o perioadă de timp activitatea principală în cadrul 

comunităţii rural montane a Judeţului Dâmboviţa, chiar dacă ponderea populaţiei ocupate se va 

reduce. De aceea, orice strategie de dezvoltare rurală a zonei trebuie să aibă în vedere 

dezvoltarea unui sector agricol sănătos, viabil şi eficient.  

Agricultura va deveni profitabilă numai în condiţiile în care exploataţiile vor deţine suprafeţe 

optime care să permită folosirea eficientă a tehnicii şi tehnologiei agricole, lărgirea relaţiilor de 

piaţă capabile să asigure venituri familiilor şi care parţial vor fi economisite şi investite.  

Fermele existente trebuie să-şi restructureze dimensiunile şi structurile de producţie 

orientându-se spre cerinţele pieţei. Este necesară intensificarea preocupărilor legate de 

agricultură şi ruralitate prin crearea unor reţele de distribuţie şi servicii (produse fitofarmaceutice, 

hrana pentru animale, reparaţii utilaje agricole).  

O altă activitate ce necesită dezvoltare este prelucrarea şi promovarea alimentelor şi 

băuturilor locale tradiţionale şi a produselor ecologice. Crearea unor unităţi de prelucrare are 

efecte benefice asupra produselor din sectorul laptelui, cărnii, legumelor şi fructelor prin reducerea 

cheltuielilor de transport. Valorificarea acestor avantaje este estompată de infrastructura slab 
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dezvoltată şi calificarea redusă a forţei de muncă ce trebuie remediate prin investiţii materiale şi 

educaţionale. Economia judeţului Dâmboviţa se înscrie în tendinţa de creştere înregistrată la nivel 

naţional şi regional.  

Considerat ca judeţ mediu industrializat (39,4% din valoarea adăugată brută), judeţul 

Dâmboviţa are un potenţial ridicat de creştere economică. În ultimii ani serviciile şi construcţiile au 

cunoscut un avânt deosebit. Sectorul serviciilor este în creştere în principal la domeniile privind 

tranzacţiile imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor. 

 

2.3. CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC.  

Implicaţii pentru ÎPT Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, 

cu rezultate economice superioare mediei naţionale, situându-se la nivel naţional pe locul trei.  

În perioada 2002-2008, în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia atât Produsul Intern Brut 

total cât şi Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, au crescut de la un an la altul în perioada 

analizată, urmând tendinţa de pe plan naţional.  

Deşi în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, creşterea este importantă în 

ultimii ani, atât la nivel de regiune cât şi la nivelul întregii ţării, rezultând astfel un nivel ridicat de 

dezvoltare economică, PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă doar 30 % din media Uniunii Europene. 

Industria, alături de comerţ, transporturi şi agricultură sunt sectoarele care au ponderea cea mai 

ridicată în formarea VABR.  

Se impune totuşi observaţia că în ultimul timp ponderea acestora este în scădere în 

favoarea unor ramuri în plin avânt precum serviciile şi construcţiile.  

Domeniile care vor lua avânt în perioada imediat următoare sunt: construcţiile, tranzacţiile 

financiare, turismul şi agricultura. Recomandăm o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste 

domenii. Industria dâmboviţeană se caracterizează printr-un grad ridicat de diversitate, bazânduse 

pe bogăţia şi varietatea resurselor naturale existente: zăcămînte de ţiţei, gaze naturale, cărbune, 

sulf, ape sulfuroase, marne, calcare, gresie.  

Judeţul Dâmboviţa este considerat un judeţ mediu industrializat comparativ cu judeţele 

Argeş, Prahova, Regiunile Nord Vest şi Centru, care sunt puternic industrializate. În producţia 

industrială a judeţului ponderea predominantă o deţine industria prelucrătoare, preponderente fiind 

activităţile din industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria materialelor de 

construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 

industria alimentară, industria textilă, etc.  

Industria extractivă cu o pondere de 15,4% se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze 

naturale, cărbune şi agregate minerale pentru construcţii.  

O pondere importană o are şi industria producătoare de energie electrică şi termică, gaze şi 

apă, judeţul Dâmboviţa producând energie electrică pe cărbune la Electrocentrala Doiceşti şi hidro 

la Complexul de microhidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa. 
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 Industria suferă în continuare din cauza numărului mare de muncitori angajaţi determinat de 

insuficienta dotare cu utilaje performante.  

Dacă pe ansamblu se constată o scădere a cererii de munca în acest domeniu, în schimb, 

se observa o lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare.  

Se recomandă şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industrie, în special la 

nivelurile 3 şi 4.  

Construcţiile de mare anvergură sunt abia în fază incipienă, iar forţa de muncă este 

insuficientă. Investiţiile cu adevărat mari în construcţii vor necesita forţă de muncă calificată în 

toate domeniile legate direct sau indirect de construcţii. Creşterea producţiei în domeniul 

construcţiilor necesită creşterea nivelului de competenţe – nivel 3 – în utilizarea materialelor şi 

tehnologiilor neconvenţionale precum şi a echipamentelor performante.  

Necesitatea de a face agricultura mai productivă va restrânge numărul celor care o practică, 

lăsând locul celor care sunt specializaţi în acest domeniu.  

În condiţiile în care turismul românesc trebuie să se alinieze legislaţiei europene, iar calitatea 

pachetelor de servicii turistice trebuie să crească, este normal să avem în vedere factorul uman, 

care este hotărâtor în asigurarea calităţii serviciilor în domeniul turismului.  

Dezvoltarea turismului ar deschide noi perspective pentru şomeri şi inclusiv reducerea 

caracterului sezonier a locurilor de muncă, prin oferta de locuri de muncă atât din industria 

turismului cât şi prin oportunităţile care se deschid pentru firmele care oferă servicii, prin creşterea 

numărului de vizitatori. Turismul rural montan poate deveni unul din factorii cheie în procesul de 

relansare a economiei, ţinând cont de faptul că România are un uriaş potenţial turistic, adecvat 

diverselor tipuri de turism, la nivel naţional şi regional.  

Calitatea scăzută a serviciilor şi a informaţiilor turistice în multe din zonele turistice rurale 

este un factor decisiv în dezvoltarea acestui gen de turism. Standardul profesional scăzut al 

personalului din turismul rural, cauzat de lipsa informaţiilor în ceea ce priveşte practicarea 

turismului rural cât şi a modalităţilor şi mijloacelor de promovare, este cauza principală a serviciilor 

de proastă calitate din unele zone turistice şi asta pentru că proprietarii de pensiuni turistice din 

mediul rural, provin din alte sectoare de activitate şi nu au pregătirea adecvată pentru a face faţă 

exigenţelor turismului actual.  

Calificarea resurselor umane din acest sector este prioritară asta în condiţiile în care 

numărul de turişti străini este în continua creştere.  

Pentru a putea face fată cerinţelor şi exigenţelor unui turism de calitate, pentru fidelizarea 

turiştilor, pentru atragerea unor noi segmente de piaţă se impune identificarea unor noi surse de 

finanţare pentru realizarea formării profesionale continue a resurselor umane din turismul 

agromontan.  

De aici decurge necesitatea unui program coerent de măsuri în educaţie şi formare 

profesională, program având următoarele direcţii prioritare:  
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➢ Adaptarea învăţământului din zona montană la cerinţele specifice acesteia (economie 

rurală, agricultură, agroturism);  

➢ Pregătirea profesională a tinerilor agricultori şi a micilor întreprinzători din spaţiul rural;  

➢ Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 

planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul 

montan;  

➢ Iniţierea/dezvoltarea unor şcoli pilot cu profil agromontan, înzestrate cu o bază 

materială adecvată: ferma didactică, ateliere şcoală şi laboratoare (organizate şi dotate 

corespunzător agriculturii montane şi pluriactivităţii cu o componentă de agroturism inclusă), 

facilităţi de tip campus;  

➢ Programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate pentru 

dezvoltarea competenţelor specifice agriculturii montane;  

➢ Adaptarea calificărilor la specificul montan;  

➢ Completarea/adaptarea pregătirii elevilor de la nivelul gimnazial din zonele montane cu 

noţiuni generale privind economia ruralului montan (prin orele de educaţie tehnologică/ 

componenta CDS);  

➢ Programe de orientare şi consiliere profesională, adaptate grupurilor ţintă din ruralul 

montan. 

Sectorul serviciilor este în creştere, în special domeniile tranzacţii imobiliare-închirieri, 

servicii, respectiv transport, depozitare şi comunicaţii. Trebuie avută în vedere scăderea ponderii 

sectorului comercial precum şi ponderea scăzută a sectorului hotelier în VABR.  

Cel mai mare număr de persoane angajate în sectorul serviciilor sunt în domeniul 

transporturilor, turism, servicii profesionale, servicii generale, poştă şi telecomunicaţii.  

Cea mai mare cifră de afaceri este obţinută de asemenea în transporturi, poştă şi 

telecomunicaţii, turism. 

 

2.4. ANALIZA MEDIULUI  INTERN  

2.4.1. Predarea și învățarea 

În anul şcolar 2021 -2022, conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv - educativ, pentru 

domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, în 

şcoală, s - a  desfăşurat la toți anii de studiu conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018 privind 

aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor 

școlare pentru calificarea profesională AMG, nivel 5, al cadrului național al calificărilor pentru care 

se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal. 

În anul şcolar 2022 - 2023, conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv - educativ, 

pentru domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, în 

şcoală, se desfășoară conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018 privind aprobarea standardului  
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de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea 

profesională AMG, nivel 5, al cadrului național al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin 

învățământul preuniversitar postliceal. 

Conducerea Şcolii Postliceale Sanitare “Christiana” Tîrgovişte a avut şi are în vedere,  

asigurarea și menținerea calității activităţii instructiv – educativ.  

În condițiile  declinului demografic, creșterii costurilor ca urmare a crizei energetice și 

inflației, managementul îşi propune, pentru creearea unui climat de încredere, respect reciproc și 

siguranță: 

• încadrarea, pentru toate modulele din planul de învăţământ, cu personal didactic  

calificat, cu experienţă didactică şi cu dorinţa de a asigura o bună imagine a şcolii în comunitate; 

• elaborarea din  timp orarelor pentru fiecare an de studiu/semestru/teorie/ practică; 

• elaborarea şi verificarea planificărilor semestriale/ modulare  în conformitate cu  

curriculumul şcolar şi urmărirea respectării acestora; 

• constituirea anuală a consiliilor și comisiilor reglementate prin legislația în vigoare; 

• încheierea Convenţiei de colaborare privind efectuarea instruirii practice a elevilor  

în secţiile Spitalului Judeţean de Urgenţă; 

• prezentarea la începutul fiecărui an şcolar a Regulamentului cadru de organizare și  

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;    

• revizuirea şi prezentarea  Regulamentului de Organizare și  Funcționare a şcolii și a  

Regulamentului Intern, conform legislației în vigoare; 

• determinarea stilului individual de învăţare la elevii din anul I şi aplicarea metodelor  

de învaţare centrate pe elev; 

• stabilirea  modalităţilor de realizare a evaluărilor iniţiale, periodice şi finale și în  

mediul online; 

• organizarea pregătirii suplimentare cu elevii din anul III, organizarea de simulări ale  

examenului de absolvire şi redactarea (numai pentru uz intern) de teste grilă din tematica de 

examen; 

• încheierea de contracte de parteneriat pentru activităţi extracurriculare; 

• identificarea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor interni şi externi prin parteneriatul  

strâns cu agenţii economici, în condițiile legii; 

• facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii prin acţiuni care cuprind îndrumarea și  

consilierea absolvenţilor, precum și întâlniri cu angajatorii care se adreseazî unității noastre pentru 

a prezenta oferta de muncă; 

• să colaboreze cu beneficiarii pentru a defini şi a asigura avantajele pe termen lung  

ale educaţiei oferite; 

• să încurajeze toţi membrii echipei care asigură procesul educaţional să contribuie la  

oferirea unui serviciu educaţional de calitate; 

• să asigure motivarea şi implicarea personalului didactic în limita mijloacelor financiare  
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ale școlii; 

• să asigure respectarea angajamentelor față de elevi, angajați și parteneri; 

• să promoveze sisteme şi mecanisme noi, adaptate din mers, de menținere a calității  

procesului instructiv – educativ în condițiile pregătirii deficitare a absolvenților de liceu și scăderea 

nivelul de performanţă; 

• să desfăşoare activitatea didactică pe baza îndeplinirii standardelor de performanţă; 

• să asigure o bună pregătire de specialitate a elevilor; 

• să modernizeze, dezvolte şi să  adapteze baza materială;  

• să participe la manifestări ştiinţifice; 

• să efectueze schimburi de „bune practici” cu cadre didactice şi elevi;  

• să prelucreze cu elevii și angajații legislația în vigoare; 

• să respecte legislația în vigoare; 

• să desemneze o persoană cu atribuții in domeniul egalității de șanse; 

• să monitorizeze respectarea principiului ”egalității de șanse” în orice activitate  

derulată în unitate și în afara ei; 

• să desfășoare activități tematice privind antibullying la nivelul unității de învățământ; 

• să implemente un plan de acțiune ant bullying la nivelul unității de învățământ; 

• să monitorizeze respectarea Codului de etică al Ș.P.S. ”Christiana” Tîrgoviște; 

• să îmbunătăţească și să adapteze din mers continuu calitatea managementului  

instituţional. 

Procesul de predare - învăţare se desfăşoară utilizând metode de învăţare centrată pe elev, 

fişe de lucru individuale şi în grup,  ţinând cont de stilurile de învăţare ale elevilor şi de nivelul de 

performanţă individual, lucrul pe grupe de elevi, studiul de caz, jocul de rol, activităţile practice.  

Procesul de evaluare se realizează folosind atât evaluarea iniţială, evaluarea formativ - 

continuă cât şi evaluarea sumativă, utilizând instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative 

(miniproiecte, portofolii ale elevilor, fişe de evaluare, fişe de progres).  

În realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, cadrele didactice utilizează și vor 

utiliza mijloacele didactice din dotarea cabinetelor, laboratoarelor de nursing, mijloacele TIC, 

precum şi materiale noi, originale, confecţionate sau realizate în cadrul şcolii.  

Învăţământul clinic se desfăşoară conform legislației în vigoare și modalității de derulare a 

procesului instructiv- educativ (în bazele de practică). Laboratoarele tehnologice se desfăşoară în 

şcoală şi au ca scop dezvoltarea deprinderii de a utiliza noţiunile teoretice în practică,  utilizarea 

corectă a termenilor medicali, dobândirea abilităţii de a comunica cu bolnavii şi de a-i susţine 

psihic. 

Analiza SWOT 2020/2021 a identificat puncte  tari şi puncte slabe privind predarea şi 

învăţarea: 

Puncte tari: 

• ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 
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• acreditarea școlii în anul 2008 și evaluarea externă a şcolii în anul 2013 și 2019; 

• spaţii proprii de învăţământ şi bază materială bună; 

• interes crescut al cadrelor didactice pentru realizarea unui învăţământ de calitate; 

•  preocuparea permanentă al cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor IT în 

organizarea și derularea întregului proces instructiv -educativ; 

•  utilizarea permanentă a metodelor active de învăţare;  

• interesul crescut al cadrelor didactice pentru perfecționarea metodelor de învățare 

online; 

• organizarea transparentă și echilibrată a  întregului proces instructiv -educativ; 

• interes crescut și preocupare permanentă a cadrelor didactice din școală pentru 

realizarea unui învăţământ modern adaptat cerințelor de calitate;  

• comunicare şi deschidere faţă de toate cadrele didactice, elevii şi absolvenţii şcolii; 

• imagine foarte bună a şcolii în comunitatea locală, națională și internațională; 

• imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 

• utilizarea curriculum-ului naţional; 

• aplicarea învăţării centrate pe elev; 

• existenţa personalulului didactic titularizat, calificat şi fidel; 

• rezultate foarte bune la examenele de CCP; 

• procent mare de absolvenţi inseraţi pe piaţa internă și externă a muncii; 

• conectare la internet 24 ore/zi. 

Puncte  slabe: 

• deficitul de cadre didactice cu norma de bază în școală (medici); 

• interesul scăzut al beneficiarilor indirecți și comunității locale pentru activitatea școlii; 

• lipsa oricărui sprijin din partea organelor competente deși unitatea este acreditată din 

2008 . 

 

2.4.2. Resurse didactice 

Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgovişte, înființată de Asociația ”Christiana” 

Tîrgoviște, funcționează  în imobilul din strada Valul Cetăţii nr. 71. Imobilul a fost achiziţionat din 

anul 1998, apoi extins și modernizat. În acest imobil se desfăşoară cursurile şi laboratoarele 

şcolare. 

Şcoala dispune de: 

• 5 săli de curs, dotate cu mobilier adecvat vârstei (bănci, scaune, catedră, tablă,  

planşe didactice, 5 sisteme de proiecţie – 1sistem/sală, cuier, coș de colectare a deșeurilor 

nemedicale). Două săli de curs (sală 4 și 5) sunt dotate și cu utilități pentru practica medicală 

(materiale și instrumentar sanitar și didactic specifice profilului - paturi moderne de spital, 2 bucăti 

– 1 pat în sală, manechin nursing adult, 2 bucăţi - 1 manechin pe sala, un manechin nursing copil 

braţ de perfuzie, 2 bucăţi – 1 braț pe sala 5, 5 simulatoare injecţie intravenoasă, 2 simulatoare 



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÎRGOVIȘTE 

PAS 2018-2025 – REVIZUIT 2022/2023 

 

 P
a
g

e
4
2

 

injecţie intramusculară, instrumentar medical, 2 mase pentru instrumentar, schelet, 2 bucăţi – 1 pe  

sală, tors uman disecabil, cântar pentru sugari, planşe, pături, perne, lenjerii, pijamale, prosoape, 

scutece, haine pentru nou-născut, trei păpuşi, materiale sanitare consumabile - alcool sanitar, feşi, 

comprese sterile, vată, leucoplast, seringi, vacuum-uri, ser fiziologic, apă distilată, perfuzoare, 

mănuşi chirurgicale-, aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale, stetoscoape, termometre, 

televizor, aparat video, retroproiector, aspectomat, planșe anatomice, atlas de instrumentar 

medical, 1 atlas pe sală).  Sala 5 este dotată cu un aparat de aer condiționat; 

• un laborator de informatică, dotat cu mobilier specific, scaune, tablă, computere  

(10, conectate în reţea şi la internet), imprimantă și sistem de proiecţie; 

• cancelarie dotată cu mobilier şi panouri, 2 laptop - uri, imprimantă; 

• secretariat dotat cu mobilier specific, 1 computer conectat la internet, 4 laptop-uri  

conectate la internet, 2 imprimante, telefon, aparat foto digital, un aparat de aer condiționat;  

• două grupuri sanitare cu apă caldă; 

• 5 bucăţi videoproiector (câte unul în fiecare spațiu de învâtământ) cu 5 sisteme de  

proiecție (1sistem/ spațiu de învâtământ); 

• laptop-uri conectate la internet (6 bucăți – 3 în secretariat și 3 pentru sălile de curs); 

• bibliotecă (școală- cărţi de specialitate 383 volume, 276 titluri și 134 materiale în  

biblioteca virtuală și a asociației – 1585 volume); 

• şcoala dispune de frigider, un aspirator, două aparate de aer condiţionat, aparat   

de aer cald; 

• clădirea dispune de încălzire termică proprie (asigurată prin 2 centrale termice), 1  

boiler, 2 dispersere cu senzori pentru soluții dezinfectante, 2 dispersere fixe pentru soluții 

dezinfectante,  2 aparate de aer condiţionat, sistem de iluminare electric, sistem electronic de 

supraveghere (contract cu firmă). 

Cheltuieli publice pe elev  = 0. 

Număr elevi pe cadru didactic = 11,3. 

Analiza SWOT a identificat puncte  tari şi puncte slabe privind resursele didactice: 

Puncte tari: 

• spaţii proprii de învăţământ dotate corespunzator profilului; 

• încadrarea a 4 maiștri instructori calificați (4 maiștri au și studii superioare, 4 maiștri cu  

grade didactice); 

• încadrarea unui medic profesor titularizat în învățământ; 

• bază materială foarte bună, modernă; 

• preocuparea conducerii pentru întreținerea și modernizarea bazei materiale și  

resurselor didactice;  

• conectare la internet 24 ore/zi; 

• autogospodărire judicioasă a resurselor. 

Puncte slabe: 
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• surse de finanţare insuficiente faţă de costurile reale ale procesului educativ; 

• insuficienţa spaţiilor pentru activităţile administrative; 

•    spaţiu şcolar insuficient pentru amenajarea unei săli de lectură. 

 

 2.4.3. Rezultatele elevilor 

 Mişcarea elevilor în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare “Christiana” Tîrgovişte în perioada 

2000-2022  arată o rată de retenție de 93,39%.   

Promovabilitate anuală în perioada 2000 - 2021 

Nr. 
crt. 

An şcolar An de 
studiu 

Elevi existenţi la 
începutul anului şcolar 

Elevi existenţi la 
sfârşitul anului şcolar 

 
 

1. 

 
2000/2001 

I 99 93 

II 69 68 

III 50 50 

Total 218 211 

 
2. 

 
2001/2002 

I 58 57 

II 94 92 

III 67 66 

Total 219 215 

 
3. 

 
2002/2003 

I 46 42 

II 55 54 

III 92 90 

Total 193 186 

4. 2003/2004 
 
 

I 81 68 

II 38 36 

III 56 53 

Total 175 157 

 
5. 

 
2004/2005 

I 97 69 

II 68 66 

III 36 35 

Total 201 170 

 
6. 

 
2005/2006 

I 89 73 

II 66 58 

III 66 65 

Total 221 196 

 
7. 

 
2006/2007 

I 61 56 

II 62 60 

III 56 55 

Total 179 171 

8. 2007/2008 I 60 58 

II 55 54 

III 59 58 

Total 174 170 

9. 2008/2009 I 66 58 

II 55 54 

III 54 54 

Total 175 166 

10. 2009/2010 I 66 62 

II 59 58 

III 55 54 

Total 180 174 

11. 2010/2011 I 92 85 
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II 61 59 

III 57 57 

Total 210 201 

12. 2011/2012 I 64 57 

  
 

II 80 76 

III 59 57 

Total 203 190 

13. 2012/2013 I 63 56 
II 59 56 
III 75 74 

Total 197 186 
14. 2013/2014 I 66 58 

II 56 53 

III 53 53 

Total 175 164 

15. 2014/2015 I 66 55 

II 58 56 

III 53 53 

Total 177 164 

16. 2015/2016 I 66 57 

II 54 50 

III 53 50 

Total 173 157 

17. 2016/2017 I 54 46 
II 55 52 
III 50 50 

Total 159 148 
18. 2017/2018 I 64 56 

  II 45 45 
  III 54 52 
  Total 163 153 

19. 2018/2019 I 65 54 
  II 53 49 
  III 44 43 
  Total 162 146 

20.  2019/2020 I 60 49 
II 55 50 
III 50 50 

Total 165 149 
21. 2020/2021 I 32 26 

  II 50 48 
  III 49 48 
  Total 131 122 

22. 2021/2022 I 58 50 

  II 27 27 
  III 47 46 
  Total 132 123 

3982                                                      3719 

Rata de retenție pentru perioada 2000-2021 

Nr. 
crt. 

An şcolar Anul de 
studiu 

Înscrişi la 
începutul 

anului şcolar 

Existenţi la 
sfârşitul 

anului şcolar 

Rata de 
retenţie 
% an de 
studiu 

Rata de 
retenţie 

% an școlar 
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1. 2000/2001 I 99 93 93,94  
 

96,78 

II 69 68 98,55 
III 50 50 100 

2. 2001/2002 I 58 57 98,28  
 

98,17 

II 94 92 97,87 
III 67 66 98,51 

3. 2002/2003 I 46 42 91,30  
 

96,37 

II 55 54 98,18 
III 92 90 97,83 

4. 2003/2004 I 81 68 83,95  
 

89,71 

II 38 36 94,74 
III 56 53 94,64 

5. 2004/2005 I 97 69 71,13  
 

84,57 

II 68 66 97,06 
III 36 35 97,22 

6. 2005/2006 I 89 73 82,02  
 

88,68 

II 66 58 87,87 
III 66 65 98,48 

7. 2006/2007 I 61 56 91,80  
 

95,53 

II 62 60 96,77 
III 56           55 98,21 

8. 2007/2008 I 60 58 96,66  
 

97,70 

II 55 54 98,18 
III 59  58 98,30 

9. 2008/2009 I 66 58 87,87  
 

94,86 

II 55 54 98,18 
III 54 54 100 

10. 2009/2010 I 66 62 93,94  
 

96,66 

II 59 58 98,31 
III 55 54 98,18 

11. 2010/2011 I 92 85 92,39 95,71 
II 61 59 96,72 
III 57 57 100 

12. 2011/2012 I 64 57 89,06 93,59 
II 80 76 95,00 
III 59 57 96,61 

13. 2012/2013 I            63           56 88,88 94,41 
II            59           56 94,91 
III            75           74 98,66 

14. 2013/2014 I 66 58 87,87 93,71 
II 56 53 94,64 
III 53 53 100 

15. 2014/2015 I       66 55 83,33 92,65 
II 58 56 96,55 
III 53 53 100 

 2015/2016 I 66 57 86,36 90,75 

16.  II 54 50 92,59 
III 53 50 94,33 

17. 2016/2017 I 54 46 85,18% 93,08 
II 55 52 94,54% 
III 50 50 100% 

18. 2017/2018 I 64 56 87,5% 93,86 
II 45 45 100% 
III 54 52 96,29% 
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19. 2018/2019 I 65 54 83,07% 90,12 
II 53 49 92,45 
III 44 43 97,72% 

20. 2019/2020 I 60 49 81,66% 90,30% 
II 55 50 90,90% 

III 50 50 100% 

21. 2020/2021 I 32       26 81,25%  

II 50       48 96% 

III 49       48 97,96% 

22. 2021/2022 I 58 50 86,20  

II 27 27 100% 93,18 

III 47 46 97,87  

Total 16 promoții       3982 3719  - 93,39% 

 

Rata de de absolvire în perioada 2003 - 2022 este de 79,36% și este redată în tabelul 

următor: 

Nr. 
crt. 

Promoţie Înscrişi în 
anul I 

Absolvenţi ai  
anului III 

Rata de absolvire 
% 

1. 2003 99 90 90,91  
2. 2004 58 53  91,38   
3. 2005 46     35 76,09        
4. 2006 81 65 80,24                    
5. 2007 97 56 57,73        
6. 2008 89      56 62,92        
7. 2009 61 54 88,52   
8. 2010 60 54 90 
9. 2011 66 57 86,36    
10. 2012 66 57 86,36   
11. 2013 92 74 80,43     
12. 2014 64 53 82,81  
13.  2015 63 53 84,12 
14. 2016 66 50 75,75    
15. 2017 66 50 75,75    
16. 2018 66 52 78,78   
17. 2019 54 43 79,62                 
18. 2020 64 50 78,12    
19. 2021 65 48 73,45       
20. 2022 60 46 76,66               

Total 18 promoții            1383 1096 79,24 
 

Rezultatele comparative obţinute la învăţătură în ultimul ciclu de învățământ (2019-2022) 

sunt redate în tabelul: 

 

An şcolar  
 

Nr. elevi 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

2019/2020 numeric 149 0 0 7 52 90 
% 100% 0%   0% 4,69% 34,89% 60,40% 

2020/2021 numeric 121 0 0 11 34 76 
% 100% 0%   0% 9,09% 28,09% 62,80% 

 2021/2022 numeric 123 0 0 6 36 81 
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% 100% 0%   0% 4,88% 29,27% 65,85% 
 

Rezultatele comparative obţinute la examenul de absolvire în ultimul ciclu de învățământ 

(2020-2022) sunt redate în tabelul: 

 

Examen  Nr. elevi 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

2020 numeric 50 0 0 2 12 36 
% 100% 0 % 0 % 4% 24 % 72% 

2021 numeric 48 0 0 1 16 31 
% 100% 0 % 0 % 2,12% 33,33 % 64,58% 

2022 numeric 45 0 1 5 8 31 
% 100% 0 % 2,22 % 11,11% 17,77 % 68,88% 

 

Inserţia socio - profesională a absolvenţilor este urmărită  prin “Caietul absolventului” înfiinţat 

din anul 1995 (anul în care a finalizat studiile prima promoţie).  

Promoţia  anului 2001 a numărat 50 de absolvenţi, 39 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 8 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 3 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2002 a numărat 66 de absolvenţi, 40 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 3 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 23 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2003 a numărat 88 de absolvenţi, 61 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 9 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 18 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2004 a numărat 55 de absolvenţi, 40 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 12 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 3 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2005 a numărat 33 de absolvenţi, 16 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 13 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 4 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2006 a numărat 65 de absolvenţi, 45 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 20 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre x nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2007 a numărat 56 de absolvenţi, 35 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 14 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 7 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2008 a numărat 56 de absolvenţi, 32 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 4  

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 20 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2009 a numărat 54 de absolvenţi, 29 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 15 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 10 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2010 a numărat 54de absolvenţi, 34 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 20 

sunt încadraţi în alte domenii. 

Promoţia  anului 2011 a numărat 58 de absolvenţi, 45 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 7  

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 6 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2012 a numărat 57 de absolvenţi, 41 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 7 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 9 nu deţinem date. 
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Promoţia  anului 2013 a numărat 74 de absolvenţi, 59 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 9 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 6 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2014 a numărat 53 de absolvenţi, 37 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 6 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 10 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2015 a numărat 52 de absolvenţi, 43 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 3 

sunt încadraţi în alte domenii şi despre 6 nu deţinem date. 

Promoţia  anului 2016 a numărat 51 de absolvenţi, 45 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 6 

sunt încadraţi în alte domenii. 

Promoţia  anului 2017 a numărat 50 de absolvenţi, 39 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 11 

sunt încadraţi în alte domenii. 

Promoţia  anului 2018 a numărat 52 de absolvenţi, 35 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 17 

sunt încadraţi în alte domenii. 

Promoţia  anului 2019 a numărat 43 de absolvenţi, 30 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 13 

sunt încadraţi în alte domenii. 

Promoţia  anului 2020 a numărat 50 de absolvenţi, 23 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 25 

sunt încadraţi în alte domenii. 

Promoţia  anului 2021 a numărat 48 de absolvenţi, 18 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 17 

sunt încadraţi în alte domenii, 1 continuă studiile, 2 sunt în creștere copil şi despre  10 nu deţinem 

date. 

Promoţia  anului 2022 a numărat 45 de absolvenţi, 9 sunt încadraţi ca asistenţi medicali, 14 

sunt încadraţi în alte domenii, 1 își continuă studiile, 7 fac voluntariat, 2 sunt în creștere copil şi 

despre  12 nu deţinem date. 

 

Nr. 
crt. 

Promoţie Nr. total absolvenţi Nr. angajaţi ca 
asistenţi medicali 

Nr. angajaţi 
în alte 

domenii 

1. 2019 numeric 43 30 13 

procentual 100% 69,76% 30,23% 

2. 2020 numeric 50 23 25 

procentual 100% 46% 50% 

3. 2021 numeric 48 18 17 

procentual 100% 37,50% 35,41% 

4. 2022 numeric 45 9 14 

procentual 100% 20% 31,11% 

TOTAL 2018/2021 numeric 186 80 69 

procentual 100% 42,01% 37,09% 

 

Din datele prezentate mai sus rezultă că din totalul de 186 absolvenţi ai ultimelor patru 

promoţii, 80 sunt încadraţi în muncă în profilul în care s-au pregătit și 69 angajaţi în alte domenii.   
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2.4.4. Informarea, consilierea si orientarea elevilor   

Personalul didactic al școlii oferă consultanţa asupra eficienţei procesului de învățământ în 

general şi asupra unor cazuri individuale.  

Personalul specializat al școlii este responsabil cu problemele profesionale, organizatorice, 

administrative, educaţionale şi de problemele de consultanţă.  

Școala oferă consiliere prin următoarele acțiuni și în următoarele situații: 

• înainte de înscrierea elevului şi încheierea contractului de școlarizare, clarificând,  

recomandând și oferind informații asupra traseului profesional; 

• după monitorizarea şi evaluarea elevilor, profesorii școlii comunică acestora rezultatele,  

făcându-le recomandări; 

• în acțiuni de educaţie medicală realizate de specialiști; 

• absolvenţilor care susţin examenele de ocupare de post în sistemul medical de stat și  

privat; 

• absolvenţilor care doresc să lucreze în sistemul medical din alte ţări europene; 

• absolvenţilor care sunt recomandaţi pentru angajare în sistemul medical privat, la  

solicitarea angajatorilor privaţi.  

Puncte tari: 

• imaginea foarte bună a şcolii în comunitatea medicală locală şi europeană; 

• comunicare foarte bună între cadre didactice și elevi/absolvenți; 

• atmosfera foarte bună în unitatea școlară; 

• existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi instituţii şi organizaţii cu profil 

medical; 

• implicarea cadrelor didactice şi a medicilor profesori în activitatea de îndrumare şi 

consiliere a elevilor; 

• bună cunoaştere a elevilor facilitată de structura şcolii și continuitatea activității cadrelor  
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didactice. 

Puncte slabe: 

• insuficiența mijloacelor financiare; 

• discriminarea între învățământul de stat și  învățământul particular acreditat. 

 

2.4.5. Calificari și curriculum            

Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgovişte oferă şi asigură pregătire în domeniul 

“Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “Asistent medical generalist”. 

În anul şcolar 2021/2022 conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv-educativ, pentru 

domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, în 

şcoală, s-a desfăşurat astfel conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018 privind aprobarea 

standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru 

calificarea profesională AMG, nivel 5, al cadrului național al calificărilor pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal. 

În anul şcolar 2022/2023 conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv-educativ, pentru 

domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, în 

şcoală, se desfăşoară astfel conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018 privind aprobarea 

standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru 

calificarea profesională AMG, nivel 5, al cadrului național al calificărilor pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal. 

Analiza SWOT a identificat puncte  tari şi puncte slabe privind calificările şi curriculumul. 

Puncte tari: 

• 100% personal calificat; 

• cadre didactice și personal didactic auxiliar instruit în derularea în orice condiții  a  

procesului instructiv – educativ; 

•  existența de materiale didactice medicale (simulatoare tehnici de nursing, instrumentar  

medical, consumabile sanitare) și materiale pe support electronic (suporturi de curs, filme cu 

tehnici, cărți online în biblioteca electronică); 

• existenţa întregului material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, SPP,  

manuale, carţi de specialitate, materiale de învăţare, material didactic general și de profil) ; 

• foarte bună imagine a școlii în comunitatea locală şi europeană; 

• ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa naţională şi  

europeană a muncii; 

• existenţa parteneriatelor locale şi naţionale (Spitalul Judeţean de Urgenţă, Direcţia de  

Sănătate Publică Dâmboviţa, Centrul  de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, 

Societatea Naţională de Cruce Roşie-filiala Dâmboviţa, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială, 

Asociația ”Suflet pentru oameni”, Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu și instituţii de învăţământ cu 
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acelaşi profil - Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Vasile cel Mare”  Bucureşti, Şcoala Postliceală 

Sanitară “Sf. Vasile cel Mare”  Ploieşti). 

Puncte slabe 

• dependenţa de o singură calificare.  

 

2.4.6. Resurse materiale şi umane   

În anul şcolar 2021/2022, conform cerinței curriculare, personalul de predare, a fost 

constituit din 11 cadre didactice (8 cadre didactice predau pe toată durata anului şcolar, 1 cadru 

didactice numai în semestrul I, 2 cadre didactice numai în semestrul II). 11 cadre didactice au 

studii superioare. 

6 cadre didactice au contract individual de muncă cu norma de bază în unitatea noastră, 

ceea ce reprezinţă 54,55% din toate cadrele didactice şi 85,71% din normele didactice. Doar 

14,29% din normele didactice sunt acoperite cu cadre didactice asociate. 

Număr 
total de 
cadre 
didactice 

Număr de 
norme 
didactice 
întregi / 
posturi 
 

Număr de 
cadre didactice 
cu norma de 
bază în 
unitatea de 
învăţământ/ 
procent din 
număr de 
persoane / 
norme întregi, 
după caz 

Număr de 
titulari/procent 
din număr de 
norme întregi / 
posturi 
 

Număr de 
cadre  
calificate/ 
procent 
din număr 
de cadre 
didactice 
 

Modalitatea angajării 
pe post* 
(titularizare,  detaşare, 
suplinire, transfer; 
exprimare numerică şi 
procentuală) 

Observaţii - 
dacă este 
cazul 
(personal 
didactic cu 
studii în 
străinătate 
echivalate/n
eechivalate 
în România) 

11 8/10 6 
(54,55%) 
(85,71%) 

8 
(100%) 

(72,72%) 

11 
(100%) 

Titularizare 5 (45,45%) 
Interviu 6 (54,55%) 

- 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 
necalificat 

Cu 
doctorat 

Cu gradul I 
Numeric/ 
procentual 

Cu gradul II 
Numeric/ 
procentual 

Cu Definitivat 
Numeric/ 
procentual 

Fără definitivat 
Numeric/ 

procentual 

 

- 3 
27,27% 

2 
18,18% 

2 
18,18% 

4 
36,36% 

0 

 
 

Personalul didactic auxiliar și nedidactic (număr pe categorii): 
Categorie de 

personal 
Număr de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme pentru 

fiecare 
categorie de 

personal 
 
 
 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

contabil 1 1 - Da - 

secretar 1 1 - Da - 

îngrijitor 1 1 - Da - 

 

Analiza SWOT a identificat următoarele puncte  tari şi puncte slabe privind resurse materiale 

şi umane:  
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Puncte tari: 

• material didactic general și de specialitate modern; 

• utilizare eficientă (100%) a materialelor didactice și a laboratoarelor de profil; 

• management echilibrat a resurselor materiale și umane; 

• 100% personal didactic calificat; 

• cadre didactice și personal didactic auxiliar bine instruit; 

• existenţa unui cod nescris, a unui sistem de valori acceptat de elevi şi cadre didactice; 

• participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. 

Puncte slabe: 

• insuficiența mijloacelor financiare necesare motivării financiare a cadrelor didactice.  

 

2.4.7. Parteneriate şi colaborări 

Pentru efectuarea instruirii clinice şi a învăţământului clinic s-au încheiat contracte de 

parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Tîrgoviște. 

În vederea formării profesionale, cetăţeneşti, morale şi integrării şcolii şi a elevilor în 

comunitatea sanitar-socială şi culturală a municipiului şi judeţului s-au încheiat parteneriate cu: 

Spitalul Județean de Urgență Tîrgoviște, Direcţia de Sănătate Publică Dîmboviţa, Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dîmboviţa, Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Vasile cel 

Mare”  Bucureşti, Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Vasile cel Mare”  Ploieşti, Şcoala Postliceală 

Sanitară “Sf. Vasile cel Mare”  Galaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dîmboviţa, Asociația ”Suflet pentru oameni”, Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu . 

Analiza SWOT a identificat puncte  tari şi puncte slabe privind parteneriate şi colaborări: 

Puncte tari: 

• existenţa şi derularea parteneriatelor profesionale; 

• existenţa şi derularea parteneriatelor care implică elevii în viaţa comunităţii. 

Puncte slabe: 

• pandemia de SARS CoV2; 

• situația economică. 

 

2.4.8. Analiza SWOT   2021/2022 

Puncte tari (strengths) 

1. Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 

2. Acreditarea școlii în anul 2008 și evaluarea externă a şcolii în anul 2013; 

3. Spaţii proprii de învăţământ şi bază materială bună; 

4. Management transparent, echilibrat, preocupat de creşterea calităţii în activitatea 

tuturor compartimentelor din instituţiei; 
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5. Interes crescut a cadrelor didactice pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi 

preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active de învăţare, indiferent de scenariul de 

derulare al cursurilor; 

6. Comunicare şi deschidere faţă de  elevii şi absolvenţii şcolii; 

7. Tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a şcolii; 

8. Imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 

9. Utilizarea curriculum-ului naţional;  

10. Aplicarea învăţării centrate pe elev şi utilizarea de strategii didactice diverse; 

11. Existenţa personalulului didactic calificat, titularizat și instruit în metodele de predare 

în sistem online. 

12. Continuitatea  activităţii unor cadre didactice în sistemul de învăţământ medical  

13. Rezultate foarte bune la examenele de CCP  

14. Procent mare de absolvenţi inseraţi pe piaţa internă și externă a muncii; 

15. Conectare la internet 24 ore/zi 

16. Autogospodărirea resurselor, ceea ce  permite menţinerea unui nivel scăzut al taxelor 

şcolare 

17. Plan de şcolarizare realist (cererii pieţei muncii, capacităţii unităţii şi declinului 

natalităţii) 

Puncte slabe (weaknesses) 

1. Surse de finanţare insuficiente faţă de costurile reale ale procesului educativ; 

2. Insuficienţa spaţiilor pentru activităţile administrative 

3. Deficitul de cadre didactice cu norma de bază în școală (1 medici, 1 maistru instructor); 

4. Dependenţa de o singură specializare; 

Oportunităţi (oportunities) 

1. Accentuarea deficitului de asistenţi medicali pe piaţa externă şi internă a muncii; 

2. Creșterea necesarului de asistenți medicali generaliști în contextul pandemiei de SARS 

CoV2; 

3. Locuri de muncă suplimentare pentru absolvenţi prin liberalizarea pieţei europene a 

muncii; 

4. Reforma sistemului sanitar, cu accent pe îngrijiri primare în ambulatoriu; 

5. Reconversia profesională a adulților în funcție de cererea de pe piața muncii; 

6. Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei induce dezvoltarea reţelei de îngrijiri la domiciliu 

şi implicit nevoia de cadre medicale; 

7. Creșterea șomajului în contextul pandemiei de SARS CoV2. 

Ameninţări (threats) 

1. OMEN nr. 4542/2014 de organizare și funcționare învățământului terțiar non-universitar 

prin colegii în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate; 

2. Nivel socio-economic scăzut şi instabilitatea socială a populaţiei judeţului; 



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÎRGOVIȘTE 

PAS 2018-2025 – REVIZUIT 2022/2023 

 

 P
a
g

e
5
4

 

3. Legislaţie schimbătoare, neconcordantă și frecvent în detrimentul învățământului 

preuniversitar particular (învăţământ, personal didactic, muncă); 

4. Creşterea continuă a costurilor de întreţinere a spaţiilor de învăţământ; 

5. Existenţa în localitate a Universităţii “Valahia” cu o multitudine de specializări; 

6. Interes scăzut faţă de formarea de profesori/maiştri instructori pentru învăţământul 

medical postliceal particular; 

7. Număr foarte redus al firmelor dispuse să colaboreze cu instituţiile de învăţământ 

medical; 

8. Excluderea unităţilor de învăţământ particulare acreditate de la finanţarea de la bugetul 

de stat; 

9. Discriminarea învăţământ de stat / învăţământ particular în toate domeniile; 

10. Existenţa școlii postliceale sanitare de stat cu foarte multe locuri bugetate; 

11. Scăderea cu 42,9% a populaţiei care poate continua studiile, până în 2025. 

 

2.4.9.  Rezumatul  aspectelor principale care necesită dezvoltare  

În urma analizei situației SWOT, a măsurării factorilor cheie prin matricea de evaluare a 

factorilor externi şi interni, precum şi compararea analizei din anul şcolar 2021/2022 cu cea din 

anul şcolar 2020/2021 și în condițiile socio – economice actuale, se stabilesc principalele priorităţi 

şi direcţii generale în anul școlar 2022/2023:  

• prioritate 1: Elaborarea și promovarea ofertei educaționale a școlii conform noilor  

tendinţe socio – economice şi piața locală/regională/națională și europeană a muncii; 

• prioritate 2: Menținerea la standarde calitative a procesului educational, a bazei  

materiale și a resursei umane în contextul impus de evoluția socială; 

• prioritate 3: Perfecționarea sistemului de management al calităţii din Ș.P.S. 

”Christiana” Tîrgoviște. 

Se constată, de asemenea, că Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” deţine suficiente 

puncte forte, iar oportunitatea privind creşterea cererii pe piața națională și europeană a muncii 

pentru calificările din domeniul sănătate şi asistență pedagogică, mai ales în condițiile în care 

subdimensionarea sistemului sanitar în toate țările a devenit foarte evidentă, poate fi utilizată cu 

succes pentru evoluţia şcolii. 

Elaborarea și promovarea ofertei educaționale a școlii conform noilor tendinţe socio – 

economice şi piața locală/regională/națională și europeană a muncii se  va realiza prin: 

 evaluarea schimbărilor în structura socio - economică regională, națională și 

europeană; 

 analiza inserției pe piața muncii a absolvenților Ș.P.S. ”Christiana” din perioada  

2000/2022; 

 analiza cererii de asistenți medicali generaliști pe piața internă și externă a muncii; 

 elaborarea unui plan de marketing pentru anul școlar 2023/2024, realist și adaptat  
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condițiilor impuse de evoluția social; 

 elaborarea planului de şcolarizare în conformitate cu concluziile analizei pieţei  

muncii, resurselor materiale, umane şi financiare ale şcolii; 

 identificarea celor mai bune metode de promovare a ofertei educaţionale a Ș.P.S.  

”Christiana”  pentru anul şcolar 2023/2024; 

 promovarea ofertei educaționale pentru anul şcolar 2023/2024 pe toate canalele  

eficiente de comunicare (facebook, site, acțiuni stradale, școli). 

Menținerea la standarde calitative a procesului educational, a bazei materiale și a 

resursei umane în contextul impus de evoluția socială se va realiza prin: 

 planificarea utilizării eficiente a spațiilor de învățământ și a mijloacelor IT din unitate; 

 analiza ofertelor furnizorilor de materiale didactice, materiale sanitare, materiale de  

întreţinere și cărți de specialitate; 

 achiziţionarea, recepţia şi distribuirea materialelor didactice,  materialelor sanitare,   

materialelor de întreţinere  și cărților de specialitate  achiziţionate;   

 realizarea unui suport de curs “Nursing în chirurgia generală”; 

 elaborarea de teste, fișe de lucru, suporturi de curs, planificări, proiecte de lecții  

utilizând mijloace IT; 

 evaluarea semestrială progresului elevilor:  

 conștientizarea elevilor și angajaților unității asupra fenomenului de bullying și  

derularea de activități de combaterea a bullying – ului; 

 conștientizarea la angajați și elevi a principiilor egalității de șanse; 

 postarea informațiilor privind admiterea 2023, la aviziere și pe canalele  private ale  

unității (site, facebook);    

 postarea informațiilor privind examenul de CCP – august 2023  la aviziere și pe  

canalele  private ale unității (site, facebook);    

 prezentarea rezultatelor activităţilor curriculare;  

 evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți în raport cu oferta  

educațională; 

 evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor îndirecți în raport cu  nivelul de  

pregătire de specialitate a absolvenților ȘPS ”Christiana” Tîrgoviște; 

 asigurarea de resurse financiare salariale adecvate (fond de salarii şi cheltuieli cu  

salariile); 

 asigurarea de resurse financiare pentru derularea procesului instructiv – educative; 

 participare activă a cadrelor didactice la activităţile Cercului metodic al şcolilor  

postliceale sanitare din judeţ; 

 organizarea şi derularea de activități de formare profesională continuă ( mese rotunde,  

activități CCD, cursuri EMC); 

 analiza trimestrială a execuţiei bugetare; 
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 analiza anuală a activităţii serviciului secretariat; 

 încheierea anuală a Contractului de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență;  

 asigurarea funcționării sistemului de monitorizare și intervenție. 

 

Perfecționarea sistemului de management al calităţii din Ș.P.S. ”Christiana” 

Tîrgoviște, se va realiza prin: 

 evaluarea, actualizarea și elaborarea ROF și a R.I. al Ș.P.S. ”Christiana” Tgv; 

 actualizarea fişelor de post cu toate modificările necesare şi comunicarea acestora  

salariaţilor;  

 elaborarea RAEI 2021/2022 și a planului de îmbunătățire 2022/2023; 

 elaborarea Planului managerial al școlii pentru anul școlar 2022/2023; 

 elaborarea statului de funcțiuni 2022/2023; 

 evaluarea semestrială progresului elevilor;  

 conștientizarea elevilor și angajaților unității asupra fenomenului de bullying și  

derularea de activități de combaterea a bullying – ului; 

 conștientizarea la angajați și elevi a principiilor egalității de șanse; 

 stabilirea necesarului de personal pentru anul școlar 2023/2024; 

 revizuirea 2022/2023 a PAS 2018-2025; 

 elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli; 

 monitorizarea, evaluarea şi revizuirea a PS, PO; 

 reactivarea anuală a  CEAC și funcţionarea ei în condiţii optime; 

 constituirea CA, CP și comisiilor legitime şi asigurarea funcţionării lor în condiţii  

optime; 

 completarea anuală a bazei de date a unității școlare; 

 evaluarea anuală a activităţii în toate compartimentele școlii; 

 evaluarea anuală a activităţii personalului angajat cu norma de bază în unitate; 

 analiza SWOT în anul școlar 2022/2023. 
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PARTEA a – III - a 

PLANUL OPERAŢIONAL    

 

3.1. OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE ŞCOLII 

 
PRIORITATE 1 

ELABORAREA ȘI PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE A ȘCOLII CONFORM 

NOILOR TENDINŢE SOCIO – ECONOMICE ŞI PIAȚA LOCALĂ/REGIONALĂ/NAȚIONALĂ ȘI 

EUROPEANĂ A MUNCII 

Obiective 

    1. Adaptarea strategiilor de promovare a ofertei educaționale 

    2. Realizarea de materiale eficiente de promovare a ofertei educaționale a școlii 

    3. Promovarea în rândul elevilor din licee și în rândul șomerilor a avantajelor parcurgerii unui 

traseu educaţional prin învăţământul postliceal sanitar 

   Ținte  

   1. Menținerea brandului S.P.Ș. ”Christiana”pe piața furnizorilor de educație; 

   2. Şcolarizarea absolvenților de liceu, a șomerilor și a persoanelor care doresc reconversie 

profesională în calificarea asistent medical generalist; 

   3. Realizarea planului de școlarizare 2023/2024; 

   4. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul școlar 2023/2024; 

   5. Mențierea ratei de retenție.   

 

 
PRIORITATE 2 

MENȚINEREA LA STANDARDE CALITATIVE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL, A BAZEI  ȘI A 

RESURSEI UMANE MATERIALE ÎN CONTEXTUL  IMPUS DE EVOLUȚIA SOCIALĂ 

Obiective 

  1.  Asigurarea unui procesului instructiv – educativ de calitate adaptat noilor tendințe  

  2.  Creșterea permanentă a gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți 

     Ţinte 

     1.  Întreţinerea, modernizarea și adaptarea permanentă a spațiilor școlare; 

     2.  Formare profesională continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;  

     3.  Monitorizarea permanentă a calităţii procesului instructiv – educativ; 

     4.  Adaptarea cursurilor și auxiliarelor curriculare de uz intern la necesitățile și standardele 

curriculare actuale. 
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PRIORITATE 3 

PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII DIN  

Ș.P.S. ”CHRISTIANA” TÎRGOVIȘTE 

   Obiective 

     1. Management echilibrat 

     2. Perefecționarea SCIM   

     Ţinte 

     1.  Asigurarea unității cu resurse umane de calitate 

     2.  Funcționarea la standarde de calitate a consiliilor și comisiilor din școală 

     3.  Respectarea princiilor : ”egalității de șanse în educație”,” anti discriminării”, ”anti de 

bullying”, ”egalitatea de șanse între femei și bărbați”  în toate domeniilor de activitate din școală 

     4.  Consolidarea și menținerea poziției școlii pe piața furnizorilor de instruire. 
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3.2. PLANUL OPERAȚIONAL AL ȘCOLII 

 

PRIORITATE 1 

                                                    ELABORAREA ȘI PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE A ȘCOLII CONFORM  
                 NOILOR TENDINŢE SOCIO – ECONOMICE ŞI PIAȚA LOCALĂ/REGIONALĂ/NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ A MUNCII 
  Obiective 
    1. Adaptarea strategiilor de promovare a ofertei educaționale 
    2. Realizarea de materiale eficiente de promovare a ofertei educaționale a școlii 
    3. Promovarea în rândul elevilor din licee și în rândul șomerilor a avantajelor parcurgerii unui traseu educaţional prin învăţământul postliceal sanitar 
  Ținte  
   1. Menținerea brandului S.P.Ș. ”Christiana”pe piața furnizorilor de educație; 
   2. Şcolarizarea absolvenților de liceu, a șomerilor și a persoanelor care doresc reconversie profesională în calificarea asistent medical generalist; 
   3. Realizarea planului de școlarizare 2023/2024; 
   4. Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul școlar 2022/2023; 
   5. Mențierea ratei de retenție. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/ 
persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 
(cost 

anual) 

Sursa de 
finanţare 

1. Evaluarea schimbărilor în 
structura socio - economică 
regională, națională și 
europeană; 

Ofertă educațională 2023/2024 
realistă 
Plan de școlarizare 2023/2024 

Noiembrie 
2022  

martie  
2023 

CCMI  
Director 
 

AJOFM D-ţa 
INS 
PRAI, PLAI 
ME 
Site UE 

40 lei Fonduri proprii 

2. Analiza inserției pe piața 
muncii a absolvenților Ș.P.S. 
”Christiana” din perioada  
2000/2022 

Ofertă educațională 2023/2024 
realistă 
Plan de școlarizare 2023/2024 

Permanent CCMI  
Director 
 

Spitalul 
Județean de 
urgență Tgv. 
DSP D-ța 
CMI 
Absolvenții școlii  

30 lei Fonduri proprii 

3. Analiza cererii de asistenți 
medicali generaliști pe piața 
internă și externă a muncii 

Ofertă educațională 2023/2024 
realistă 
Plan de școlarizare 2023/2024 

Decembrie 
2022 

CCMI  
Director 

ISJ D-ța 
DSP D-ța 
OAMMR 
AJOFM D-ța 
INS, CEAC  
Site UE 

30 lei Fonduri proprii 
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4. Elaborarea unui plan de 
marketing pentru anul școlar 
2023/2024, realist și adaptat 
condițiilor impuse de evoluția 
socială 

Ofertă educațională 2023/2024 
realistă 
Plan de școlarizare 2023/2024 

Martie 
2023 

CCMI  
Director 

CCMI 150 lei Fonduri proprii 

5. Elaborarea planului de 
şcolarizare în conformitate cu 
concluziile analizei pieţei muncii,  
resurselor materiale, umane şi 
financiare ale şcolii 
 

Plan de școlarizare 2023/2024  
Noiembrie 

2022 

CCMI 
Director  

CA 
CCMI 
 

30 lei Fonduri proprii 

6. Identificarea celor mai bune 
metode de promovare a ofertei 
educaţionale a Ș.P.S. 
”Christiana”  pentru anul şcolar 
2023/2024 

Ofertă educațională 2023/2024 
realistă 
Plan de școlarizare 2023/2024 

Ianuarie - 
Martie 
2023 

CCMI 
Director 

CCMI 
CEAC 
Director 

10 lei Fonduri proprii 

7. Promovarea ofertei 
educaționale pentru anul şcolar 
2023/2024 pe toate canalele 
eficiente de comunicare 
(facebook, site, acțiuni stradale, 
școli) 

Realizarea planului de școlarizare 
2023/2024 

Martie 
↓ 

Septembrie 
2023 

Director  
Cadre didactice 
Secretar 

Liceele din judeţ 
Site -ul școlii 
Firme de 
publicitate 

500 lei Fonduri proprii 
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PRIORITATE 2 
MENȚINEREA LA STANDARDE CALITATIVE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL, A BAZEI  ȘI A RESURSEI UMANE MATERIALE ÎN CONTEXTUL  

IMPUS DE EVOLUȚIA SOCIALĂ 
 Obiective 
  1.  Asigurarea unui procesului instructiv – educativ de calitate adaptat noilor tendințe  
  2.  Creșterea permanentă a gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți 
   Ţinte 
     1.  Întreţinerea, modernizarea și adaptarea permanentă a spațiilor școlare; 
     2.  Formare profesională continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;  
     3.  Monitorizarea permanentă a calităţii procesului instructiv – educativ; 
     4.  Adaptarea cursurilor și auxiliarelor curriculare de uz intern la necesitățile și standardele curriculare actuale. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/ 
persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 
(cost 
anual) 

Sursa de 
finanţare 

1.   Planificarea utilizării eficiente a 
spațiilor de învățământ și a 
mijloacelor IT din unitate 

Concordanţă orar – sală de curs/sală de 
nursing/laborator informatică 

Permanent Director 
 

Asociaţia 
„Christiana” Tgv. 

20 lei Fonduri 
proprii 

2.   Analiza ofertelor furnizorilor de 
materiale didactice, materiale 
sanitare, materiale de întreţinere și 
cărți de specialitate; 

Achiziționarea de produse ce respectă 
raportul calitate/preț  

Permanent 
 

CCMI 
 

Asociaţia 
„Christiana”  Tgv. 

30 lei Fonduri 
proprii 

3. Achiziţionarea, recepţia şi 
distribuirea materialelor didactice,  

materialelor sanitare,  materialelor 
de întreţinere  și cărților de 
specialitate  achiziţionate.   

Material didactic modern, adaptat 
cerinţelor educaţionale și curriculare 
Derularea în condiții  foarte bune a 
procesului educativ 
Spații de învățământ care respectă 
normele de igienă și legilația  în vigoare 

Permanent CCMI 
Director 

Asociaţia 
„Christiana” Tgv. 

4000 
lei 

Fonduri 
proprii 

4.   Realizarea unui suport de curs 
“Nursing în chirurgia generală” 
,  

Extinderea bibliotecii virtuale a unității 
Un suport de curs “Nursing în chirurgia 
generală” 

Iulie  
2023 

Director 
Cadre 
didactice 
CEAC 
 

CC 200 lei Fonduri 
proprii  

5. Elaborarea de teste, fișe de 
lucru, suporturi de curs, planificări, 
proiecte de lecții utilizând mijloace 
IT 

Teste şi fișe elaborate pentru 100% din 
module/an de studiu 
100% din planificări calendaristice și 
proiecte ale unității de învățare elaborate 
electronic 

August 
2023 

Director 
CEAC 
Cadre 
didactice 

Comisia pentru 
curriculum 
Serviciul 
secretariat 

300 lei Fonduri 
proprii  
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6. Evaluarea semestrială 
progresului elevilor  

Fișa de evaluare a elevilor 
50% din elevi obțin medie generală peste 7 

Februarie 
2023 

August 
2023 

CCMI 
Director 

Cadre didactice 
Diriginți 

50 lei Fonduri 
proprii 

7. Conștientizarea elevilor și 
angajaților unității asupra 
fenomenului de bullying și 
derularea de activități de 
combaterea a bullying - ului 

Absența sesizărilor și reclamațiilor. 
Două activități derulate  în CA, CP și la 
fiecare clasă cu tematică specifică 

30 iunie 
2023 

CCMI 
Grupul de 
acțiune anti 
bullying 
Cadre 
didactice 
Elevi 

Asociația 
”Christiana” Tgv. 

100 lei  Fonduri 
proprii 

8. Conștientizarea la angajați și 
elevi a principiilor egalității de 
șanse 

Absența sesizărilor și reclamațiilor. 
Două activități derulate în CA, CP și la 
fiecare clasă  

30 iunie 
2023 

CCMI 
 

CA 
CP 

100 lei Fonduri 
proprii 

9. Postarea informațiilor privind 
admiterea 2023, la aviziere și pe 
canalele  private ale unității (site, 
facebook)    

Realizarea planului de școlarizare 
2023/2024 
 

Septembrie 
2023 

Director 
Coordonatorul 
de programe 
și proiecte 
educative 
Serv. 
secretariat 

S.C. Romarg 
SRL 

200 lei Fonduri 
proprii  

10. Postarea informațiilor privind 
examenul de CCP – august 2023 la 
aviziere și pe canalele  private ale 
unității (site, facebook)    

78% din absolvenți obțin medii peste 8 
examenului de CCP  

Decembrie 
2022 

August 
2023 

Director 
Coordonatorul 
de programe 
și proiecte 
educative 
Serv. 
secretariat 

Site ISJ D-ța 
Site ME 
S.C. Romarg SRL 

200 lei Fonduri 
proprii  

11. Prezentarea rezultatelor 
activităţilor curriculare  

74% din elevi obțin medii anuale de 8 și 
peste 9 

August 
2023 

Director 
 

CC 
Consiile claselor 
Spitalul Județean 
de Urgenţă Tgv. 

 
150 lei 

 

Fonduri 
proprii 

12. Evaluarea gradului de 
satisfacție a beneficiarilor direcți în 
raport cu oferta educațională 

80% răspunsuri de mult/bine și foarte 
mult/foarte bine 

August 
2023 

CEAC CCMI 
CEAC 
Consiliul școlar al 
elevilor 

200 lei Fonduri 
proprii 
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13. Evaluarea gradului de 
satisfacție a beneficiarilor îndirecți 
în raport cu  nivelul de pregătire de 
specialitate a absolvenților ȘPS 
”Christiana” Tîrgoviște 

Test de evaluare a gradului de  satisfacție 
a angajatorilor 
 

August 
2023 

CEAC 
CCMI 

Spitalul Județean 
de Urgență Tgv. 
Unitati medicale 
din județ 

300 Fonduri 
proprii 

14. Asigurarea de resurse 
financiare salariale adecvate (fond 
de salarii şi cheltuieli cu salariile) 

Menţinerea salariilor negociate la începutul 
anului școlar 

Permanent Administrator  
Director 

C.A. 
Asociația 
”Christiana” Tgv. 

80% 
din 

venituri 
 

Fonduri 
proprii  
 

15. Asigurarea de resurse 
financiare pentru derularea 
procesului instructiv – educativ 

74% din elevi obțin medii anuale de 8 și 
peste 9 
Salarizarea peronalului conform CIM 

Permanent Administrator 
Director 
 

C.A . 
Asociația 
”Christiana” Tgv. 

20% 
din 

venituri 

Fonduri 
proprii  
 

16. Participare activă a cadrelor 
didactice la activităţile Cercului 
metodic al şcolilor postliceale 
sanitare din judeţ 

Toate cadrele didactice cu norma de bază 
în şcoală participă la aceste activități 

Iulie 
2023 

Director 
 

I.S.J. D-ţa, SPS 
„Carol Davila” 
Tgv., S.P.S. 
F.E.G. Tgv 
S.P.S. „Spiru 
Haret” Tgv. 

1000 
lei 

Fonduri 
proprii  
 

17. Organizarea şi derularea de 
activități de formare profesională 
continuă ( mese rotunde, activități 
CCD, cursuri EMC) 

11cadre didactice participă la activitatea 
comisiilor din unitate. 
6 cadre didactice participă la activitățile 
Cercului Metodic al școlilor postliceale 
sanitare din județ. 
1 medic profesor participă la cursuri EMC  

August 
2023 

Director 
 

IS.J. D-ţa,CCD, 
OAMGMAMR, 
SPS „Carol 
Davila” Tgv., 
S.P.S. F.E.G. 
Tgv., 
S.P.S. „Spiru 
Haret” Tgv., 
SPS ”Sf. Vasile 
cel Mare” Buc. 
Colegiul Medicilor 
D-ţa 
Asociaţia Medicilor 
de Familie D-ţa 

1500 
lei 
 

Fonduri 
proprii  
 

18. Analiza trimestrială a execuţiei 
bugetare 

Realizarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul școlar 2021/2022 

31 August 
2023 

Administrator 
Director 

CA, contabil  
 

600 lei Fonduri 
proprii  

19. Analiza anuală a activităţii 
serviciului secretariat 

Absenţa serviciului/produsului neconform Iulie 
2023 

Secretar  
Director 

CA 
 

40 lei Fonduri 
proprii  
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20. Încheierea anuală a 
Contractului de colaborare cu 
Spitalul Județean de Urgență  

Derularea în condiții optime a 
învățământului clinic 

Octombrie  
2022 

 

Președinte 
CA  
Director 
 

Spitalul Județean 
de Urgență Tgv. 

2000 
lei 

Fonduri 
proprii 

21. Asigurarea funcționării 
sistemului de monitorizare și 
intervenție 

Absența incidentelor de securitate fizică în 
unitatea școlară 

Permanent Președinte 
CA Director 
 

CA  
SC DAF SRL Tgv. 
SC Răstuf SSM 
SRL 

2000 
lei 

Fonduri 
proprii 
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PRIORITATE 3 
PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII DIN Ș.P.S. ”CHRISTIANA” TÎRGOVIȘTE 

   Obiective 
     1. Management echilibrat 
     2. Perefecționarea SCIM   
. 
Ţinte 
     1.  Asigurarea unității cu resurse umane de calitate 
     2.  Funcționarea la standarde de calitate a consiliilor și comisiilor din școală 
     3.  Respectarea princiilor : ”egalității de șanse în educație”,” anti discriminării”, ”anti de bullying”, ”egalitatea de șanse între femei și bărbați”  în toate 
domeniilor de activitate din școală 
     4.  Consolidarea și menținerea poziției școlii pe piața furnizorilor de instruire 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultatul preconizat Termen 
Persoana/ 
persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Cost 
(cost 

anual) 

Sursa de 
finanţare 

1. Evaluarea, actualizarea și 
elaborarea ROF și a R.I. al Ș.P.S. 
”Christiana” Tgv 

ROF 2022/2023 
RI 2022/2023 
Absența produsului/ serviciului neconform în 
activitatea școlii 

Octombrie 
2022 

CCMI 
Director 

C.A. 
C.P. 

200 
lei 

Fonduri 
proprii 

2. Actualizarea fişelor de post cu 
toate modificările necesare şi 
comunicarea acestora salariaţilor  

Absența produsului/ serviciului neconform în 
activitatea angajaților 
Existența a 14 fișe de post 

Septembrie 
2022 

Februarie 
2023 

CCMI  
Director 

Serviciul 
secretariat 

25 lei Fonduri 
proprii 

3. Elaborarea RAEI 2021/2022 și a 
planului de îmbunătățire 2022/2023 

Finalizarea RAEI 2021/2022 în octombrie și 
afișarea lui 
Elaborarea planului de îmbunătățire 
2022/2023 și realizarea lui 

Octombrie 
2022 

August 
2023 

CEAC 
CCMI 
 

Director 
C.A. 
Serviciul 
secretariat 
 

50 lei Fonduri 
proprii 

4. Elaborarea Planului managerial al 
școlii pentru anul școlar 2022/2023 

Absența produsului/ serviciului neconform în 
activitatea școlii 

Septembrie 
2022 

Director CCMI  
Serviciul 
secretariat 

20 lei Fonduri 
proprii 

5. Elaborarea statului de funcțiuni 
2022/2023 

100% încadrare cu personal calificat Septembrie 
2022 

CCMI 
Director 

CEAC 
Serviciul 
secretariat 

0 - 

6. Evaluarea semestrială progresului 
elevilor  

Fișa de evaluare a elevilor 
54% din elevi obțin medie generală peste 7 

Februarie 
2023 

CCMI 
Director 

Cadre 
didactice 

50 Fonduri 
proprii 
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August 
2022 

Diriginți 

7. Conștientizarea elevilor și 
angajaților unității asupra 
fenomenului de bullying și derularea 
de activități de combaterea a 
bullying - ului 

Absența sesizărilor și reclamațiilor. 
Două activități derulate  în CA, CP și la fiecare 
clasă cu tematică specifică 

Iulie 
 2023 

CCMI 
Grupul de 
acțiune anti 
bullying 
Cadre 
didactice 

Elevi 

Asociația 
”Christiana” 
Tgv. 

100 lei  Fonduri 
proprii 

8. Conștientizarea la angajați și elevi 
a principiilor egalității de șanse 

Absența sesizărilor și reclamațiilor. 
Două activități derulate în CA, CP și la fiecare 
clasă  

Iulie 
 2023 

CCMI 
 

CA 
CP 
CȘE 

100 lei Fonduri 
proprii 

9. Stabilirea necesarului de personal 
pentru anul școlar 2023/2024 

100% încadrare cu personal calificat în anul 
școlar 2023/2024 

Iunie 
2023 

CCMI 
Director 

CEAC 
C.A. 
Serviciul 
secretariat 

- - 

10. Revizuirea 2022/2023 a PAS 
2018-2025 

Absența produsului/ serviciului neconform în 
activitatea școlii 

Decembrie 
2022 

Comisia 
revizuire PAS 

ISJ D-ța, 
PLAI 
PRAI 

200 lei Fonduri 
proprii 

11. Elaborarea bugetului anual de 
venituri şi cheltuieli 

Gestionarea eficientă a resurselor financiare Octombrie 
2022 

Februarie 
2023 

Manager 
CA 
Director 

Serviciul 
financiar – 
contabil  
Serviciul 
secretariat 

- - 

12. Monitorizarea, evaluarea şi 
revizuirea a PS, PO 

Existența PS, PO în format letric Permanent Manager 
Director 
 

CEAC 
C.A. 
CCMI 

700 lei Fonduri 
proprii 

13. Reactivarea anuală a  CEAC și 
funcţionarea ei în condiţii optime 

Funcţionarea eficientă, în condiţiile impuse de 
lege a CEAC 
Rapoart de activitate CEAC 
Raport privind calitatea educației în unitate 

Septembrie 
2022 

 

Director 
CEAC 

C.A. 
CCMI 

200 lei Fonduri 
proprii 

14. Constituirea CA, CP și comisiilor 
legitime şi asigurarea funcţionării lor 
în condiţii optime 

Funcţionarea eficientă, în condiţiile impuse de 
lege a unităţii şcolare 
Absența serviciului/produsului neconform 

Septembrie 
2022 

Octombrie 
2022 

 

Manager 
Director 
 

C.A. 
CCMI 

500 lei Fonduri 
proprii 
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15. Completarea anuală a bazei de 
date a unității școlare 

Sistematizarea informaţiilor privind activitatea 
unităţii 
Acces facil la informaţii 

Permanent Director 
Secretar 

CCMI 
CEAC 

50 lei Fonduri 
proprii 

16. Evaluarea anuală a activităţii în 
toate compartimentele școlii 

Obținerea de informații pentru analiza anuală 
de management 

Septembrie 
2023 

Director 
Președinte 
CA 

C.A. 
C.P. 
 

50 lei Fonduri 
proprii 

17. Evaluarea anuală a activităţii 
personalului angajat cu norma de 
bază în unitate 
 

Obținerea de informații pentru analiza anuală 
de management 

Iulie –
Septembrie 

2023 

Director 
Președinte 
CA 

C.A.,  
C.P., 
 

50 lei Fonduri 
proprii 

18. Analiza SWOT în anul școlar 
2022/2023 

 Identificarea punctelor slabe și a 
amenințărilor 

August 
2023 

Manager 
Director 
 

CCMI 10 lei Fonduri 
proprii 
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PARTEA IV 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE 

 

4.1. CONSULTARE 

Pentru revizuirea Planului de Acțiune al Şcolii în anul școlar 2022/2023 s-au parcurs 

următoarele etape:  

            1. stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 

            2. informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de  revizuire a PAS; 

            3. interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local; 

           4. stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 

           5. prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de Administrație şi în 

cadrul şedinţelor comisiilor; 

          6. structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi pe baza acestora reformularea 

obiectivelor, priorităţilor. 

           7. elaborarea planurilor operaţionale. 

Sursele de informaţii consultate au fost:  

a. documente de proiectare a activităţii şcolii: 

                   - documente ale CCMI, CEAC, Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral şi 

comisiilor; 

                   - oferta de şcolarizare. 

  b. documente de analiză a activităţii şcolii: 

                   - rapoarte de activitate ale comisiilor; 

                   - Raport privind starea și calitatea învățământului  2021- 2022 în Ș.P.S. ”Christiana” 

Tîrgoviște. 

  c. documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

              d.. Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Judeţul 

Dîmboviţa; 

e.. rapoarte scrise ale ISJ, ME şi ARACIP întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

şcoală. 

f. site-urile I.N.S., A.N.O.F.M. 

 

4.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

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

• întâlniri şi şedinţe de lucru pentru informare, feed-back, actualizare; 
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• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 

ale Consiliului Profesoral, ale CEAC și celorlalte comisii; 

• prezentarea semestrială de rapoarte în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

• revizuire periodică şi corecţii.  
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GLOSAR 

LISTĂ DE TERMENI 
 

                 Abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce 

la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextul 

Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 

cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) 

sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de 

metode, materiale, unelte şi instrumente); 

         Analiza factorilor  

               interesaţi  

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau 

negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea 

intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile 

analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 

Analiza mediului  

extern 

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – 

economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat 

Analiza mediului  

intern 

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT) 

Analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii 

problematice sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili 

cauzele şi efectele acestora 

Analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă 

în investigarea mediului extern (context socio – economic, 

demografic şi educaţional actual şi previzionat) şi a mediului 

intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

Analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe 

(Weaknesses) ale unei organizaţii, a oportunităţilor 

(Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se 

confruntă. 

Arborele obiectivelor Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce 

toate problemele au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a 

problemei existente şi evidenţierea relaţiei mijloace-rezultate 

Arborele problemelor Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, 

problematice sau care se doreşte a fi schimbată prin care se pune 
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în evidenţă relaţia cauză-efect 

Autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 

planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii 

capacităţii organizaţiei de a implementa planul dezirabil de 

dezvoltare   

Cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea 

programelor şi proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, 

analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi 

organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de 

structurare logică a planurilor de activităţi şi a resurselor. 

Cadru naţional al 

calificărilor 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un 

set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare 

atinse, al căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor 

naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, 

progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi 

societatea civilă. 

Calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care 

este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite 

standarde. 

Ciclul de planificare 

strategică 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 

actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde 

etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare,  

monitorizarea, evaluare şi feedback. 

Competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 

personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau 

de studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În 

contextul Cadrului European al calificărilor, competenţa este 

descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 

Cultura organizaţională a 

şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate 

relaţiile dintre şcoală şi comunitate. 

Cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele 

reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de 
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un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextul Cadrului 

European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice 

şi/sau faptice 

Durabilitate 

(sustenabilitate) 

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după 

terminarea perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern 

Eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea 

scopului proiectului 

Eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, 

respectiv cât de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile 

în rezultate planificate 

Evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  

compararea coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, 

determinând eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 

Factori interesaţi Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot 

avea o relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta 

sau pot fi afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de 

procesele sau produsele finale ale proiectului. De regulă 

abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, 

majore ale sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder) 

Feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  

valorizarea rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea 

planului iniţial şi diseminarea la diferite niveluri (local, regional, 

naţional) a bunelor practici 

Fezabilitate Măsura în care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 

Fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 

cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite 

niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.  

Grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea 

activităţilor unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi 

tremenele planificate de finalizare.  

Grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 

proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se 

va dezvolta proiectul. 

Impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea 

obiectivelor politicilor sectoriale 
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Implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea 

în aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

Indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează 

fenomenele social-economice (ca structură, creştere etc.). 

Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe 

informaţii calitative. 

Mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi 

legalitatea acestuia. 

Misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le 

susţine şi le promovează. 

Monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  

măsurarea progresului obţinut în implementarea planului propus 

în vederea formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia. 

Monitorizare internă Colectarea, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 

luarea deciziei şi managementul proiectului. 

Obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini 

de beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru 

alte grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează programul în 

politicile regionale/sectoriale ale guvernului – organizaţiilor 

respective şi ale CE. Obiectivele generale nu vor fi atinse numai 

prin proiectul în sine, acesta va furniza o contribuţie la realizarea 

obiectivului general. 

Ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe 

care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate 

economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursă de 

existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare 

Instituţională realizat de unitatea de învăţământ profesional şi 

tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 

- economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o perspectivă 

de 3 – 5 ani  

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 

judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 
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- economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 

Planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea 

unor obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de 

atins, relevante, încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului 

operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru 

atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, 

prezintă rezultatele aşteptate şi termenele până la care trebuie 

obţinute 

Planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 

5-7 ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de 

CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la 

nivel regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia 

învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o 

perspectivă de 5 -7 ani 

Pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată 

începe, respectiv să poată începe derularea activităţilor. 

Proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un 

rezultat specific într-un interval de timp delimitat. 

Pelevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu 

problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 

beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu mediul 

fizic şi politic în care acesta operează. 

Rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge 

scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile 

pentru grupurile ţintă. 

Rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la 

terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt 

definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

Rezultat imediat (output) Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării 

resurselor utilizate. 

Riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau 

succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de 
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producere. 

Sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, 

produsului, serviciului sau tehnologiei lor principale 

Sistem naţional de calificări Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de 

recunoaşterea educaţiei şi a altor mecanisme care corelează 

educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta 

include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi 

proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluarea şi 

acordarea calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi 

format din mai multe subsisteme şi poate include un cadru 

naţional al calificărilor 

Strategii de dezvoltare a 

pieţei 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea 

dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca 

grupuri ţintă a grupurilor slab reprezentate 

Strategii de dezvoltare a 

produsului 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau 

abordarea de noi modalităţi de organizare a predării calificărilor 

actuale. 

Strategii de diversificare Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei 

prin activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al 

şcolii 

Strategii de intrare şi control Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor 

etc 

Strategii de pătrundere Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe 

piaţa actuală 

Supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul 

proiectului dar asupra cărora managerul proiectului nu are control 

Surse de verificare Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre 

realizarea obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, 

descrise de indicatorii  

Teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 

Termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 

obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, 

calendarul şi descrierea sarcinilor 

Ținte SMART 

 

Ţintele definite: Specific – precizează ce anume trebuie realizat, 

în colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 
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Viziunea școlii 

măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate 

măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, 

dar realiste, Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, 

încadrate în Timp – trebuie realizate într-o anumită perioadă de 

timp. 

Declarația de prezentare a situației viitoare, ideală, pe care 

organizația dorește să o creeze prin activitățile sale. 
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ANEXE 
Anexa 1  

DATE GENERALE DESPRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
ANUL ŞCOLAR 2022/2023 ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

 

Denumirea 
unităţii 

Mediul 
(Urban/ 
Rural) 

Adresa Telefon Fax E-mail instituţie 
Pagina web 

instituţie 

Funcţia 
director, 
director 
adjunct 

Numele şi 
prenumele 
directorului        
Numele şi 
prenumele 
directorului 

adjunct 

Telefon 
director/ 
director 
adjunct 

E-mail director  
Obser- 
vaţii*  

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Școala 
Postliceală 
Sanitară 
”Christiana” 
Tgv. 

  Urban Tîrgoviște, 
str. Valul 
Cetății,  

nr.71 

0245213555 0245213555 christiana_targoviste@yahoo.com  www.christiana-tgv.ro   Director Mi Togan 
Mihaela 

0767587902 nmihaela@rocketmail.com    

            

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:christiana_targoviste@yahoo.com
http://www.christiana-tgv.ro/
mailto:nmihaela@rocketmail.com
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                                                                                                                                                                                                          Anexa 2 
SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC - Anul şcolar 2022/2023 

SITUAŢIA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 
              

      

Nr 
crt 

Denumirea unităţii 
Buget/ 

taxă 
zi/ 

seral    
 Domeniul 

Calificarea 
profesională 

Nr.clase şi număr elevi - înscrişi în anul şcolar 2020-2021 
Nr. ordinului 

ministrului de 

Şcoală postliceală  Şcoală de maiştri 

au
to

ri
za

re
 

ac
re

d
it

ar
e

 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

anul 
I 

anul 
II 

anul 
III 

anul 
I 

anul 
II 

anul 
III 

anul 
I 

anul 
II 

anul 
III 

anul 
I 

anul 
II 

anul 
III 

1. 
Școala Postliceală 
Sanitară ”Christiana” 
Tîrgoviște 

taxă zi 
sănătate și 
asistență 
pedagogică 

asistent 
medical 
generalist 

2 2 1 50 49 26 0 0 0 0 0 0 

  

5427/23.09.2008 
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                                                                                                                                                                                                                     Anexa 3 
 

SITUAŢIA REALIZĂRII PLANULUI DE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL  
Anul şcolar 2022/2023  

Nr. 
crt. 

Domeniul Calificarea profesională 

ȘCOALA POSTLICEALĂ ȘCOALA DE MAIȘTRI 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 
APROBAT (inclusiv 

suplimentări/ modificari 
aprobate) 

PLAN DE 
ȘCOLARIZARE 

REALIZAT 

PLAN DE 
ȘCOLARIZARE 

APROBAT (inclusiv 
suplimentări/ 

modificari aprobate) 

PLAN DE 
ȘCOLARIZARE 

REALIZAT 

Nr. clase 
anul I 

Nr. elevi anul I 
Nr. clase 

anul I 
Nr. elevi 

anul I 
Nr. clase 

anul I 
Nr. elevi 

anul I 
Nr. clase 

anul I 
Nr. elevi 

anul I 

1. 
Sănătate și asistență 

pedagogică 
Asistent medical 

generalist 
2 56 2 54 0 0 0 0 
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HARTA PARTENERIATELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022/2023 
 

Unitatea de 
învăţământ Școala Postliceală Sanitară ”Christiana” Tîrgoviște 

Localitate, 
adresa, tel, fax, 

e-mail Tîrgoviște, str. Valul Cetății, nr.71, tel/fax: 0245 213555, e-mail: christiana_targoviste@yahoo.com, website: www.christiana-tgv.ro 

Director - tel, e-
mail  dr. Togan Mihaela, tel: 0767587902 

Director adj - 
tel, mail  …………………………. (numele şi prenumele), tel:......................... E-mail:..............................  

       

DOMENIUL  de 
formare 

profesională1)  

CLASA /  
AN DE 
STUDII 

INVATAMANT 
DE ZI 2)  

Calificarea3)  Număr de 
elevi 

şcolarizaţi4)   

Denumirea completă   
a partenerului de 
practică cu care 

esteîncheiată 
convenţie de 

practică5)  

Nr. de elevi 
repartizați în 

practică 6) conform 
convențiilor cu 

agentul economic / 
instituția publică 

parteneră 

Date de contact ale agentului  economic/instituția 
publică parteneră 

Observaţii 9) 

Adresă, tel, fax, e-mail, 
website 

Reprezentant 
legal/persoană de 

contact 
(Nume și prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sănătate și 
asistență 
pedagogică 

I A 
asistent 
medical 

generalist 
27 

Spitalul Județean de 
Urgență Tîrgoviște 

27 

str. Tudor Vladimirescu, nr.48, tel 
0245 613582, fax 0245 210509, 
e-mail sptadmin@spitaldb.ro, 
website: www.spitaldb.ro 

Manager dr. Dumitrescu 
Claudiu 

Au ca angajați și  
absolvenți ai școlii 

Sănătate și 
asistență 
pedagogică 

I B 
asistent 
medical 

generalist 
23 

Spitalul Județean de 
Urgență Tîrgoviște 

23 

str. Tudor Vladimirescu, nr.48, tel 
0245 613582, fax 0245 210509, 
e-mail sptadmin@spitaldb.ro, 
website: www.spitaldb.ro 

Manager dr. Dumitrescu 
Claudiu 

Au ca angajați și  
absolvenți ai școlii 

Sănătate și 
asistență 
pedagogică 

II A 
asistent 
medical 

generalist 
24 

Spitalul Județean de 
Urgență Tîrgoviște 

24 

str. Tudor Vladimirescu, nr.48, tel 
0245 613582, fax 0245 210509, 
e-mail sptadmin@spitaldb.ro, 
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Manager dr. Dumitrescu 
Claudiu 

Au ca angajați și  
absolvenți ai școlii 
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absolvenți ai școlii 

Sănătate și 
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Au ca angajați și  
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