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DIAGNOZA I 

 

I 1. Contextul general de implementare a Planului de Acțiune al Școlii (PAS) 

 

 

I 1.1. Notă de prezentare 

  

Din perspectiva planificării strategice, scopul Planului de Acțiune al Școlii (PAS) 

este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului profesional și tehnic și 

nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acțiune a școlii. Având în 

vedere documentele strategice cunoscute la nivel regional și județean, PRAI și PLAI, 

rolul PAS din învățământul postliceal este de a contribui la creșterea calității pregătirii 

profesionale a absolvenților de liceu, inclusiv a ratei de inserție socio-profesională a 

acestora pe piața internă și europeană. 

Planul de acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş a fost 

conceput pornind de la scopurile și obiectivele generale ale politicilor educaționale care 

au în vedere reforma învățământului în Romania, dar și procesul de descentralizare 

care urmărește creșterea autonomiei unităților de învățământ. S-a avut în vedere și 

schimbările de tip economic și social care influențează astăzi sistemul de învățământ și 

oferta educațională.  

Prezentul Plan de Acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” 

Caransebeş, școală privată, prezintă argumente recunoscute și solicitate managerilor 

de către nivelele superioare ale deciziei educaționale, cum ar fi: 

 Acceptarea și dezvoltarea formelor asociative ca forțe sociale angajate în 

procesul de reformă pentru demararea mai rapidă a proceselor de schimbare, 

legate de particularitățile teritoriale sau locale; 

 Asumarea riscurilor care comportă mai multe avantaje decât inconveniente; 

 Voința de a acționa alături de parteneri; 

 Încrederea și respectul în partener și asociat; 

 Adaptarea pregătirii forței de muncă la nevoile pieței naționale și europene; 

 Solicitarea permanentă a partenerilor la eforturi constructive. 

 Planul de Acțiune al Școlii este instrumentul prin care echipa managerială își 

propune să realizeze schimbări și o dezvoltare instituțională în condiții de complexitate.  

 Planul își propune să gestioneze: 

 resursele umane; 

 resursele financiare și materiale; 
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 resursele sistemice într-un mod eficient, având ca urmare un cadru optim de 

realizare a unei educații de calitate. 

 Planificarea trebuie să fie o activitate continuă, ciclică, fără început și sfârșit. 

Planurile de succes trebuie să producă o diferență. Pornind de la aceste afirmații, în 

elaborarea PAS s-au avut în vedere următorii pași: 

 Pasul 1 -  identificarea factorilor interesați, școală și parteneri sociali, în 

vederea elaborării unei oferte care să ne deosebească de ceilalți furnizori de 

servicii educaționale; 

 Pasul 2 - întocmirea unui proiect pentru elaborarea PAS: discuții cu membrii 

personalului, privind rolul școlii în cadrul comunităților locale, județene și 

regionale și modul în care aria sa de activități ar putea să se schimbe în viitor. 

 Analiza mediului extern, aplicarea unui model de auto-evaluare, stabilirea 

surselor de date /informații care se vor utiliza, stabilirea responsabilității pentru 

colectarea datelor și a termenelor pentru această activitate, planificarea analizării 

datelor, stabilirea de comun acord a unei modalități și a responsabilității pentru 

formularea concluziilor care rezultă din analiza mediului intern și extern, mecanismele 

pentru formularea și convenirea obiectivelor și țintelor, modalitatea de analizare a 

problemelor care au dus la formularea obiectivelor, astfel încât să poată fi stabilite 

acțiuni pentru depășirea acestor probleme. 

Introducerea elementelor de planificare operațională prin implicarea unui număr 

mare de membri ai personalului prin întâlniri ale echipelor de lucru, prin activități de 

elaborare a planurilor privind parteneriatele locale sau desfășurarea auto-evaluării, vor fi 

integrate într-un singur plan de acțiune, scrierea planului. 

 Pasul 3 – programarea unui anumit timp pentru a face posibilă îndeplinirea 

sarcinilor de elaborare a planului. 

            Managerul și directorul reprezintă, în contextul prezentului proiect, echipa 

managerială în condițiile unui sistem deschis, care valorifică integral relațiile cu mediul 

extern.  

 

 

 I 1.2. Motivarea necesității, fezabilității și a oportunității noului PAS pentru 

perioada 2021-2026 

 

 Planul de Acțiune al Școlii este instrumentul prin care echipa managerială își 

propune să realizeze schimbări și o dezvoltare instituțională în condiții de complexitate. 

Echipa managerială gestionează resursele interne și financiare, dependente în ultimă 

instanță, de calitatea activității de predare-învățare-evaluare, proiectare dirijată și 
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perfecționată. Oferta școlii se realizează prin programe și proiecte educaționale 

adecvate domeniului sănătate și asistență psiho-pedagogică.  

 Pentru îndeplinirea misiunii echipei manageriale, este considerată necesară și 

oportună existența Planului de Acțiune a Școlii, deoarece:  

 Permite identificarea acelor date care determină utilitatea înființării unității, cât 

și stabilirea ratei de succes și a problematicii proiectelor viabile ce se pot 

derula prin intermediul școlii; 

 Realizează crearea unei concordanțe între obiectivele proprii ale școlii, 

politica educațională, obiectivele reformei pentru a evita divergențele și 

disfuncțiile, negociindu-se un compromis între obiective, posibilități de 

realizare și finalitățile educației, ținându-se cont de interesele viitorilor 

cursanți, cu respectarea legislației în vigoare, pentru a se crea un cadru de 

activitate realist și rezonabil; 

 Facilitează identificarea resurselor, metodelor și mijloacelor, astfel încât să fie 

asigurată eficiența acțiunilor specifice ale echipei manageriale la nivelul de 

decizie și execuție, respectiv stabilirea responsabilităților compartimentelor 

aflate în subordine; 

 Creează premise care vor reliefa aspecte caracteristice cu referire la condițiile 

de reușită, impactul și rezultatele așteptate în urma implementării. 

 Planul de Acțiune a Școlii se impune ca necesitate, fezabilitate și oportunitate din 

următoarele motive: 

 este un document de planificare necesar, util, coerent  și eficient; 

 contribuie la realizarea priorităților, țintelor și acțiunilor regionale și locale; 

 răspunde cerințelor pieței muncii și nevoilor individuale; 

 îmbunătățește calitatea educației și a instruirii oferite de școală; 

 îndeplinește programul de reformă pentru pregătire profesională; 

 asigură forță de muncă calificată;  

 contribuie la programele de formare continuă pentru tineri și adulți; 

 lucrează în parteneriat cu alte școli, parteneri sociali și organizații autorizate; 

 furnizarea unor servicii eficiente prin utilizarea eficientă a resurselor (fizice și 

umane). 

 Noul PAS este necesar pentru ameliorarea permanentă a activităților, stabilirea 

cadrului adecvat pentru introducerea schimbărilor și crearea unui sistem de urmărire și 

evaluare a efectelor acestor schimbări. Planul de Acțiune al Școlii a fost elaborat și 

fundamentat în strânsă concordanță cu mediul și condițiile în care își desfășoară 

activitatea școala, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității 

educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; competiția 
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tot mai accentuată între școli sanitare; schimbările educaționale și manageriale 

generate de reformele educaționale; politica managerială a școlii și a comunității locale. 

 În acest sens au fost consultate documente de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională prin învățământul profesional și tehnic: Planul Regional de Acțiune 

pentru Învățământ (PRAI) pentru regiunea de dezvoltare Vest, pentru orizontul de timp 

2016 - 2025, Strategia Dezvoltării Învățământului Preuniversitar până în anul 2025, 

Strategia de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual, Proiectul „România 

Educată” – Viziune și strategie 2018 – 2030, Programul „UE pentru sănătate”. 

 În România formarea profesională inițială furnizată prin învățământul profesional 

și tehnic, este reglementată prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare și actele normative de punere în aplicare. 

 Dezvoltarea învățământului postliceal sanitar din România este necesară pentru 

satisfacerea nevoii de asistenți medicali de pe piața muncii interne și europene. Mai 

mult decât atât pandemia de COVID-19 a demonstrat rolul vital al asistenților medicali 

în succesul serviciilor de sănătate și necesitatea de a spori în mod semnificativ nivelul 

de pregătire a cadrelor medicale. 

 Elaborarea/ revizuirea Planului de Acțiune al Școlii pentru perioada 2020 - 2025 

are la bază legislația în vigoare: 

 Legea Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul – Cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de 

Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183/2022; 

 OMENCȘ Nr. 4742/ 10.08.2016 – privind aprobarea statutului elevului; 

 Ordonanța de urgență privind asigurarea calității educației nr.75/12.07.2005, 

completată cu OUG Nr. 48/08.06.2018; 

 Legea 87 din 2006 privind asigurarea calității educației; 

 OMECTS Nr. 6143/2011 - Metodologia de evaluare anuală a personalului 

didactic și didactic auxiliar cu modificările și completările ulterioare; 

 OMENCȘ Nr. 3838/08.06.2016 – Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a Consiliului Național al Elevilor. 

 OMECS 5346/ 07.09.2011 – privind aprobarea criteriilor generale de admitere 

în învățământul postliceal, modificat și completat cu OMEC nr. 3309/ 

21.02.2020. 

 OMENCȘ Nr. 6134/ 2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

 Metodologia pentru monitorizarea segregării școlare aprobată prin OMEC Nr. 

5633/ 2019; 



         
 

7 
 

 ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, modificat și 

completat prin OME nr. 3713/21.04.2021; 

 PRAI 2016 – 2025, PLAI 2017 – 2022. 

 PAS 2021-2026 se dorește a fi o schimbare, comparativ cu PAS 2018-2021 și 

tratează modalitățile de implementare a noutăților, atât la nivel individual, cât și de grup, 

reprezintă expresia politicii de dezvoltare a acestuia, o asumare a Școlii Postliceale 

Sanitare ”Carol Davila” Caransebeş. 

 

 

 I 1.3. Etapele realizării PAS   

 
 Etapele procesului de elaborare a Planului de Acțiune al Școlii Postliceale 

Sanitare „Carol Davila” Caransebeş, ținând cont de structura acestui document, au fost 

următoarele: 

a. Analiza/diagnoza/prognoza, având ca scop identificarea acelor date care determină 

utilitatea înființării unității, cât și stabilirea ratei de succes și a problematicii proiectelor 

viabile ce se pot derula prin intermediul școlii: 

 analiza mediului extern pentru a se realiza diagnoza contextului social 

economic, având ca scop identificarea acelor date care determină utilitatea 

înființării unității, cât și stabilirea ratei de succes și a problematicii proiectelor 

viabile ce se pot derula prin intermediul școlii; 

 analiza și diagnoza mediului intern pentru a repera  și utiliza constructiv 

datele privitoare la mediul de desfășurare a activităților didactice (aspecte 

generale privind școala, spațiul de desfășurare a activității, curriculumul, 

personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, informații despre elevi, 

resursele materiale și relația cu comunitatea).  

b. Definirea obiectivelor, cât și crearea unei concordanțe între obiectivele proprii ale 

școlii, politica educațională, obiectivele reformei pentru a evita divergențele și 

disfuncțiile, negociindu-se un compromis între obiective, posibilități de realizare și 

finalitățile educației, ținându-se cont de interesele viitorilor cursanți, cu respectarea 

legislației în vigoare, pentru a se crea un cadru de activitate realist și rezonabil. 

c. Stabilirea și alegerea strategiilor de acțiune, constă în identificarea resurselor, 

metodelor și mijloacelor, astfel încât să fie asigurată eficiența acțiunilor specifice ale 

echipei manageriale la nivelul de decizie și execuție, respectiv stabilirea 

responsabilităților compartimentelor aflate în subordine.  
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d. Realizarea unui studiu de fezabilitate, în care se vor reliefa aspecte caracteristice cu 

referire la condițiile de reușită, impactul și rezultatele așteptate în urma implementării 

planului de acțiune al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş. 

 

 

 I 1.4. Principalele resurse necesare realizării PAS 

 
Resurse materiale 

 cu privire la utilizarea spațiului școlar: săli de clasă, sală de demonstrație, 

echipamente și mijloace specifice; 

 manuale, texte auxiliare utilizate, materiale didactice, mijloace audio-video; 

 resurse financiare (bugetul de venituri și cheltuieli). 

Resurse umane 

 aspecte referitoare la elevii școlii; 

 personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care își desfășoară 

activitatea în școală; 

 influențele comunității (autorități locale, agenți economici, colaborarea cu alte 

unități de învățământ, proiecte și programe). 

Resurse procedurale 

 modalități de organizare a activității în școală; 

 metode de predare-învățare-evaluare utilizate; 

 gestionarea optimă a resursei de timp. 

 
 

 I 1.5. Indicatori de realizare a PAS  
 
 CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

 structurile instituționale, administrative și manageriale; 

 baza materială; 

 resurse umane. 

 EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 conținutul programelor de studiu; 

 rezultatele învățării; 

 activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz; 

 activitatea financiară a organizației. 

 MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 strategii și proceduri pentru asigurarea calității; 
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 proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor 

și activităților desfășurate; 

 proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării; 

 proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral; 

 accesibilitatea resurselor adecvate învățării; 

 baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității; 

 transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii 

și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite; 

 funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii. 

 
 

I 1.6. Surse de finanțare  

 

Planul de buget include: 

 venituri proprii provenite din taxe de studii; 

 comisioane bancare; 

 cheltuieli de personal: salarii, cheltuieli pentru deplasări. 

 cheltuieli materiale: pentru întreținere și gospodărire, iluminat, apă, canal, 

poștă, telefon, internet, materiale curățenie, cărți și publicații, reparații, obiecte 

de inventar, mijloace fixe. 
 

 

I 1.7. Modalități de evaluare a PAS  
  

 Modalitățile de evaluare a prezentului PAS sunt: 

 raportul CEAC din unitatea școlară; 

 aplicarea de chestionare elevilor și profesorilor;  

 studiul fișelor de autoevaluare;  

 raportul de activitate a comisiilor metodice din școală;  

 observarea directă a procesului de învățare-predare;  

 analiza portofoliului personal al cadrelor didactice și a diferitelor tipuri de 

proiecte;  

 centralizarea datelor din analiza rapoartelor scrise și a fișelor de apreciere;  

 gradul de aplicare a planului operațional;  

 analiza documentelor școlii.  
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I 2. Fundamentarea noului Plan de Acțiune al Școlii 2021-2026 

 pe rezultatele planului anterior 2018-2021 
 
 

I 2.1. Scurt istoric al instituției 

  

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş a fost înființată în anul 

2012 în baza ordinului MECTS privind acordarea autorizației de funcționare provizorie 

nr. 4732/ 12.07.2012.  

Ulterior, conform OMEN nr. 4678/18.08.2017, se acordă acreditarea pentru 

unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol 

Davila” Caransebeş pentru nivelul de învățământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform 

Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul 

„sănătate și asistență pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, 

„asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu 

frecvență (zi)”. 

 Asistent medical generalist  cod: 3.18.86.21.102; 

 Asistent medical de farmacie cod: 3.18.86.21.105; 

Municipiul Caransebeş este locația ideală pentru școală, deoarece este accesibil, 

atât cu transport rutier, cât și cu transport feroviar, astfel facilitând accesul la educație a 

unei populații mai numeroase. Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş 

deține spații de învățământ închiriate în cadrul Colegiului Naţional „Traian Doda” 

Caransebeş .  

Durata studiilor precum și standardele de pregătire profesională pentru școala 

postliceală, învățământ de zi nivelul 5 de calificare este stabilită, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin planurile de 

învățământ aprobate de Ministerul Educației, după cum urmează: 

 OMEN nr. 3.499/29 martie 2018 privind aprobarea standardului de pregătire 

profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru 

calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului 

național al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul 

preuniversitar postliceal; 

 OMEC nr. 5042/27 septembrie 2005 privind aprobarea curriculumului pentru 

unele calificări profesionale la învățământul postliceal, care aprobă 

curriculumul pentru calificarea Asistent medical de farmacie. 
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I 2.2. Analiza comparativă a datelor și a rezultatelor obținute pentru 

fundamentarea noului PAS  

 

Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Caransebeş este o instituție de 

învățământ care asigură nivel 5 învăţământ postliceal, Domeniul sănătate şi asistenţă 

pedagogică, calificarea profesională: Asistent medical generalist şi Asistent medical de 

farmacie. 

 Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Caransebeş se constituie ca o 

alternativă a  învățământului postliceal sanitar de stat și răspunde unor nevoi imediate 

ale zonei. Unitatea școlară a dobândit prestigiu în comunitatea locală prin asigurarea 

pregătirii profesionale de bună calitate a personalului necesar în sectorul sanitar și al 

serviciilor. 

 

Date comparative – resurse umane 

În perioada 2018-2021 distribuția personalului didactic/didactic auxiliar și a 

normelor la Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Caransebeş a fost următoarea: 

 

An școlar Personal didactic Director 
Personal didactic 

auxiliar 

2018-2019 17 1 1 

2019-2020 16 1 1 

2020-2021 15 1 1 

2021-2022 13 1 1 

 

  Fluxul elevilor 

  2018-2019 

Anul Nr. elevi înscriși Nr. elevi rămași 

I A AMG 39 35 

I B AMG 39 35 

I C AMF 25 24 

II A AMG 28 26 

II B AMG 29 28 

II C AMF 20 19 

III A AMG 35 35 

III B AMF 11 11 

TOTAL 226 213 
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2019-2020 

Anul Nr. elevi înscriși Nr. elevi rămași 

I A AMG 45 31 

I B AMF 17 13 

II A AMG 31 29 

II B AMG 26 21 

II C AMF 21 21 

III A AMG 28 28 

III B AMG 29 28 

III C AMF 19 19 

TOTAL 216 190 
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2020-2021 

Anul Nr. elevi înscriși Nr. elevi rămași 

I  A AMG 34 29 

II A AMG 31 31 

II B AMF 13 11 

III A AMG 29 26 

III B AMG 23 22 

III C AMF 21 21 

TOTAL 151 140 

 

2021-2022 

Anul Nr. elevi înscriși Nr. elevi rămași 

I A AMG 30 20 

II A AMG 31 31 

III A AMG 32 31 

TOTAL 93 82 

 

Situația frecvenţei la cursuri 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Absențe Total Motivate Nemotivate 

I A AMG 1156 106 1050 

I B AMG 1606 141 1465 

I C AMG 331 7 324 

II A AMG 901 99 802 

II B AMG 1015 94 921 

II C AMF 163 6 157 

III A AMG 1871 379 1492 

III B AMF 182 44 138 

TOTAL 7225 786 6349 
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2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Absențe Total Motivate Nemotivate 

I A AMG 1254 148 1106 

I B AMF 289 61 228 

II A AMG 593 62 531 

II B AMG 431 1 430 

II C AMF 228 1 227 

III A AMG 513 176 337 

III B AMG 422 196 226 

III C AMF 151 9 142 

TOTAL 3881 654 3227 

Absențe Total Motivate Nemotivate 

I  A AMG 316 25 291 

II A AMG 395 14 381 

II B AMF 5 - 5 

III A AMG 1080 415 665 

III B AMG 422 116 306 

III C AMF 52 - 52 

TOTAL 2270 570 1700 

Absențe Total Motivate Nemotivate 

I A AMG 404 76 328 

II A AMG 7 - 7 

III A AMG 317 129 188 

TOTAL 728 205 523 



         
 

15 
 

Rezultatele la învățătură ale elevilor 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

Medii 5-6,99 7-8,99 9-10 Exmatriculaţi 
Retraşi / 

Repetenţi 

I A AMG 2 22 6 4 5 

I B AMG 1 21 6 6 4 

I C AMG - 15 9 - 1 

II A AMG 1 18 8 - 1 

II B AMG 2 20 8 1 - 

II C AMF - 15 4 1 - 

III A AMG 2 7 9 - 1 

III B AMF - 7 4 - - 

TOTAL 8 125 54 12 12 

Medii 5-6,99 7-8,99 9-10 Exmatriculaţi 
Retraşi / 

Repetenţi 

I A AMG - 23 7 9 5 

I B AMF - 11 2 1 3 

II A AMG - 19 8 - 2 

II B AMG - 8 13 3 2 

II C AMF - 6 15 - - 

III A AMG - 5 23 - - 

III B AMG - 9 19 - 1 

III C AMF - 4 15 - - 

TOTAL - 85 102 13 13 

Medii 5-6,99 7-8,99 9-10 Exmatriculaţi 
Repetenţi/ 

retrasi 

I  A AMG - 9 19 1 4 

II A AMG - 12 19 - - 

II B AMF - 9 2 1 1 

III A AMG - 16 10 2 1 

III B AMG - 5 17 2 - 
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2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația elevilor absolvenți 

  

2018-2019   

Specializarea 
Nr. 

clase 

Nr. elevi 

absolvenți 2019 

Nr. elevi absolvenți 

cu examen 2019 

din anul curent 

Nr. elevi 

absolvenți din 

anii anteriori 

AMG 1 35 35 - 

AMF 1 13 11 2 

TOTAL 2 48 46 2 

 

2019-2020   

Specializarea 
Nr. 

 clase 

Nr. elevi  

absolvenți 2020 

Nr. elevi absolvenți 

cu examen 2020  

din anul curent 

Nr. elevi 

absolvenți din 

anii anteriori 

AMG 2 57 56 1 

AMF 1 20 19 1 

TOTAL  77 75 2 

 

2020-2021 

Specializarea 
Nr. 

clase 

Nr. elevi  

absolvenți 2021 

Nr. elevi absolvenți 

cu examen 2021 din 

anul curent 

Nr. elevi 

absolvenți din 

anii anteriori 

AMG 2 48 48 1 

AMF 1 22 21 1 

III C AMF - 11 10 - - 

TOTAL - 62 77 6 6 

Medii 5-6,99 7-8,99 9-10 Exmatriculaţi 
Retraşi / 

Repetenţi 

I A AMG - 13 14 2 8 

II A AMG 
- 

16 15 
- - 

 

III A AMG - 11 20 - 1 

TOTAL - 11  2 9 
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TOTAL  70 68 2 

 

2021-2022 

Specializarea 

 

Nr clase 
Nr. elevi 

absolventi 2022 

Nr. elevi absolventi 

cu examen 2022 din 

anul curent 

Nr. elevi 

absolventi din 

anii anteriori 

AMG 1 31 31 - 

TOTAL 1 31 31 0 

 

Rezultate la examenele de certificare a calificării profesionale nivel 5 

 

 

Anul 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2021 

 

 

 

 

 

Calificare 

profesională 
6-6,99 7-8,99 9-10 

AMG - 24 11 

AMF - 4 9 

TOTAL - 28 20 

Calificare 

profesională 
6-6,99 7-8,99 9-10 

AMG - 22 35 

AMF - 10 10 

TOTAL  32 45 

Calificare 

profesională 
6-6,99 7-8,99 9-10 

AMG - 22 26 

AMF - 6 16 

TOTAL - 28 42 
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Anul 2022 

Calificare 

profesională 
6-6,99 7-8,99 9-10 

AMG - 1 30 

TOTAL - 1 30 
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Inserția pe piața forței de muncă 

 

Absolvenți 2018-2019 

 

 

Unitatea de 
învățământ 

Nivelul 
de 
calificare  

Domeniul 
de 

pregătire  
Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

Alte 
situaţii 

Observaţii                   
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
coloana 10 

"Alte 
situaţii") 

în 
calificarea 
dobândită 
prin studii 

în altă 
calificare 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

ŞCOALA 
SANITARĂ 

POSTLICEALĂ 
" CAROL 
DAVILA" 

CARANSEBEŞ 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical 

generalist 
35 1 8 0 0 26 

Nu sunt date 
despre 

absolvenţi 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical de 
farmacie 

13 0 1 2 0 10 
Nu sunt date 

despre 
absolvenţi 
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Absolvenți 2019-2020 

 

Unitatea de 
învățământ 

Nivelul 
de 
calificare  

Domeniul 
de 

pregătire  
Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

Alte 
situaţii 

Observaţii                   
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
coloana 10 

"Alte 
situaţii") 

în 
calificarea 
dobândită 
prin studii 

în altă 
calificare 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

ŞCOALA 
SANITARĂ 

POSTLICEALĂ 
" CAROL 
DAVILA" 

CARANSEBEŞ 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical 

generalist 
57 0 10 15 0 32 

Nu sunt date 
despre 

absolvenţi 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical de 
farmacie 

20 0 3 2 0 16 
Nu sunt date 

despre 
absolvenţi 
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Absolvenți 2020-2021 

 

Unitatea de 
învățământ 

Nivelul 
de 
calificare  

Domeniul 
de 

pregătire  
Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

Alte 
situaţii 

Observaţii                   
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
coloana 10 

"Alte 
situaţii") 

în 
calificarea 
dobândită 
prin studii 

in altă 
calificare 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

ŞCOALA 
SANITARĂ 

POSTLICEALĂ 
" CAROL 
DAVILA" 

CARANSEBEŞ 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical 

generalist 
48 0 5 10 0 33 

Nu sunt date 
despre 

absolvenţi 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical de 
farmacie 

22 2 0 4 0 16 
Nu sunt date 

despre 
absolvenţi 
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Absolvenți 2021-2022 

Unitatea de 
învățământ 

Nivelul 
de 

calificare 

Domeniul 
de 

pregătire 
Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

Alte 
situaţii 

Observaţii                   
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
coloana 10 

"Alte 
situaţii") 

în 
calificarea 
dobândită 
prin studii 

în altă 
calificare 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

ŞCOALA 
SANITARĂ 

POSTLICEALĂ 
"CAROL 
DAVILA" 

DEVA 

5 
Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică 

Asistent 
medical 

generalist 
31 1 5 13 0 12 

Nu sunt date 
despre 

absolvenţi 
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Analiza resurselor materiale  

Spaţii şcolare 

Programul de activitate ce se desfăşoară în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare 

„Carol Davila” Caransebeş este organizat pe un singur schimb, în intervalul orar 15,00-

21,00 (sau 22,00 în funcţie de numărul de ore). Fiecare clasă de elevi  dispune de 

propriul spaţiu (sală de clasă) în care se desfăşoară activităţile de predare-învăţare. De 

asemenea, fiecare clasă are acces la sala de demonstraţie, respectiv cabinetul de 

informatică, laboratorul de chimie şi laboratorul de biologie, atunci când este 

programată o activitate în orar care să necesite lucrul în aceste locaţii. 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş cuprinde următoarele 

spaţii de învăţământ: 

 3 săli de clasă dotate cu mobilier adecvat;  

 1 sala de aplicaţie bine utilată 

 1 cabinet de informatică dotat cu calculatoare performante  

 1 laborator de chimie 

 1 laborator de biologie  

a) Funcţionarea spaţiului şcolar 

Gradul de acoperire a spaţiilor prin activităţile zilnice a Şcolii Postliceale Sanitare 

„Carol Davila” Caransebeş este optim, elevii beneficiază de săli de aplicaţie care 

asigură o pregătire de bună calitate. Prin orar se asigură o repartizare judicioasă a 

nevoilor de predare raportat la necesitatea lucrului în sălile de aplicaţie, în cabinetul de 

informatică şi laboratoare. 

Stagiul clinic se desfăşoară în cadrul Spitalului Municipal de Urgență 

Caransebeş, Spitalului Orăşenesc Oţelu Roşu, în baza contractului de colaborare cât şi 

în alte locaţii: farmacii, cabinete medicale particulare, clinici.  

b) Calitatea spaţiului şcolar 

Spaţiile şcolare în care îşi desfăşoară activitatea elevii Şcolii Postliceale Sanitare 

„Carol Davila” Caransebeş sunt de foarte bună calitate. Sălile de clasă au dimensiunea 

medie de 50m² şi dotate cu mobilier modern. Cabinetele de informatică au în dotare 35 

de calculatoare performante, cu ecran LCD, update. Laboratoarele sunt dotate conform 

normativelor în vigoare. Sălile de aplicaţie sunt foarte bine utilate, cu material didactic 

de specialitate şi cu mobilier adecvat.  

Toate spaţiile îndeplinesc cerinţele de igienă pretinse de desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii didactice conform normativelor în vigoare ce reglementează 

condiţiile de desfăşurare a activităţilor din şcolile postliceale sanitare. 
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Analiza resurselor financiare 

În perioada 2018-2021 bugetul Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” 

Caransebeş, ca instrument de realizare a politicii instituționale, a fost constituit în 

conformitate cu legislația în vigoare.  

În realizarea PAS 2021-2026 au fost gestionate următoarele surse bugetare: 

 

 

2018-2019 

Nr. crt. Venituri TOTAL 482000 

1. Taxe de înscriere 5000 

2. Taxe școlare 452000 

3. Dobânzi 0 

4. Servicii 25000 

 

2019-2020 

Nr. crt. Venituri TOTAL 452000 

1. Taxe de înscriere 5000 

2. Taxe școlare 432000 

3. Dobânzi 0 

4. Servicii 15000 

 

2020-2021 

 

Nr. crt. Venituri TOTAL 352100 

1. Taxe de înscriere 5000 

2. Taxe școlare 317100 

3. Dobânzi 0 

4. Servicii 30000 

 

 

 

Analiza relațiilor interinstituționale și comunitare 

Relaţii de subordonare 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş are relaţii de subordonare 

faţă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Ministerul Educaţiei.  
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Relaţii de colaborare cu autorităţile locale şi agenţii economici 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş îşi propune să dezvolte în 

continuare relaţii bune cu factorii decizionali la nivel de judeţ şi la nivel local, relaţii ce se 

vor a fi constructive, normale, fireşti deoarece prin activitatea sa, Şcoala Postliceală 

Sanitară „Carol Davila” Caransebeş va contribui în mod pregnant la formarea forţei de 

muncă în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică. 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş, pentru a-şi desfăşura în 

condiţii normale activităţile cu specific practic legate de efectuarea stagiului clinic a 

elevilor, a realizat proiecte de colaborare cu instituţii ce oferă servicii medicale. Printre 

acestea putem enumera Spitalul Municipal de Urgență Caransebeş, Spitalul Orăşenesc 

Oţelu Roşu, unităţi farmaceutice, locaţii care oferă condiţii optime desfăşurării 

activităţilor practice.  

 

Relaţii de colaborare cu alte unităţi de învăţământ 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş are relaţii de colaborare şi 

cu celelalte unităţi şcolare din judeţul Caraş-Severin şi cu alte instituţii de profil medical 

din regiune sau din ţară.  

La nivelul municipiului Caransebeş avem deja relaţii de colaborare cu Colegiul 

Naţional „Traian Doda” Caransebeş care ne oferă spaţiile în care ne desfăşurăm 

activitatea, acces la biblioteca liceului, laboratorul de chimie, de fizică şi cabinetul de 

informatică.  

De asemenea colaborăm cu unităţile şcolare de nivel liceal din zona Caransebeş, 

în rândul cărora ne promovăm oferta educaţională prin pliante, afişe, întâlniri cu elevii 

claselor a XII-a etc.  
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I 2.3. Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de evaluare propuși în 

PAS-ul anterior 

 
Pe baza rapoartelor de analiză anuale, a rezultatelor obținute pe domenii de 

activitate, apreciem îndeplinirea indicatorilor din vechiul PAS, 2018-2021 în proporție de 
80%, din 5 ținte strategice stabilite, sunt realizate 4. 

Dovezile realizării țintelor strategice și a obiectivelor din planurile operaționale 
sunt ușor de identificat pentru fiecare domeniu funcțional din datele prezentate anterior, 
dar și din cele ce urmează a fi detaliate mai jos. 
  



         
 

27 
 

 

I 3. Diagnoza mediului extern și intern 
 
 
 I 3.1. Context general 
 

Uniunea Europeană (UE) acordă o mare importanță promovării continue a 

educației și formării. Accesul la educație și formare de calitate este un motor al creșterii 

economice, al coeziunii sociale, al cercetării și al inovării și sporește semnificativ 

perspectivele de dezvoltare personală ale beneficiarilor săi. 

Planul de acțiune al Comisiei Europene privind forța de muncă din domeniul 

sănătății din UE vizează dezvoltarea profesională continuă ca instrument menit să 

garanteze siguranța pacienților în contextul mobilității transfrontaliere a profesioniștilor 

din domeniul sănătății și a pacienților. 

Înființarea Spațiului European al Educației până în anul 2025 va determina 

îmbunătățirea accesului la educație și la o formare profesională de calitate, va permite 

elevilor să se deplaseze cu ușurință între diferitele sisteme de educație din diferite țări 

europene și va ajuta la crearea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții. Respectând 

pe deplin responsabilitatea statelor membre pentru conținutul predării și organizarea 

sistemelor educaționale, Spațiul european al educației se bazează pe o viziune 

comună. Succesul său depinde de cooperarea și angajamentul față de această viziune. 

Comisia Europeană propune consolidarea eforturilor în curs și dezvoltarea în 

continuare a educației europene de-a lungul a șase dimensiuni pentru a aduce o 

schimbare semnificativă a capitalului propriu, a rezultatelor și a rezilienței educației și 

formării în Europa. Cele șase dimensiuni sunt reprezentate de: 

 Calitate în educație și formare 

 Dimensiunea geopolitică 

 Educație superioară 

 Profesori și mentori 

 Tranziția către resurse regenerabile și digitale 

 Incluziunea și egalitatea de gen 

Principalele mijloace de realizare a acestor dimensiuni sunt reprezentate de: 

dezvoltarea educației de bază și a abilităților transversale; creșterea mobilității și a 

oportunităților de cooperare; sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții a competențelor 

lingvistice; dezvoltarea unei perspective europene în educație; predarea sensibilă la 

gen; utilizarea de resurse regenerabile pentru infrastructura educațională; dezvoltarea 

unui plan de acțiune pentru educația digitală; premii pentru predarea inovativă la nivel 
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european; dezvoltarea unei diplome europene comune; statutul legal al cooperării între 

instituțiile de învățământ; aplicația mobilă Erasmus+; consolidarea cooperării cu 

parteneri strategici globali; extinderea internațională a dimensiunii Erasmus +. 

Programul „UE pentru sănătate” reprezintă răspunsul UE la COVID-19. 

Pandemia are un impact major asupra personalului medico-sanitar, asupra pacienților și 

asupra sistemelor de sănătate din Europa. Noul program „UE pentru sănătate” va 

merge însă dincolo de răspunsul la situații de criză, încercând să îmbunătățească însăși 

reziliența sistemelor de sănătate. 

Cu ajutorul programului „UE pentru sănătate”, UE va investi 5,3 miliarde EUR (în 

prețuri curente) în acțiuni cu valoare adăugată europeană, care vor completa politicile 

țărilor UE și vor urmări unul sau mai multe dintre scopurile programului, o supraveghere 

mai amplă a amenințărilor la adresa sănătății. 

Obiectivul UE de a deveni cea mai dinamică și competitivă economie din lume, 

solicită sistemelor educaționale și de formare adaptarea la cerințele societății și la 

cerințele crescânde ale pieței muncii. Direcțiile cheie sunt creșterea adaptabilității forței 

de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului, ca premisă pentru creșterea gradului de 

ocupare, formarea profesională continuă și învățarea pe parcursul întregii vieți, 

asigurarea accesului egal la educație și pe piața muncii, creșterea gradului de 

incluziune social. România și-a asumat la capitolul Educație, în ceea ce privește 

învățământul postliceal, următoarele obiective: 

 asigurarea educației pentru toți; 

 sporirea eficienței procesului instructiv-educativ; 

 dezvoltarea învățământului profesional; 

 informatizarea învățământului; 

 optimizarea managementului educațional;  

 creșterea calității și eficienței sistemului educațional și de formare 

profesională. 

 
 
 

I 3.2. Diagnoza mediului extern. Analiza P.E.S.T.E.  
 

Context politic 

Strategia națională de dezvoltare a formării profesionale inițiale în sistem dual 

pentru perioada 2021-2026 a fost elaboratӑ de Autoritatea Națională pentru Formare 

Profesională Inițială în Sistem Dual. Prezenta strategie este orientată către dezvoltarea 

și extinderea învățământului dual, dorindu-se ca formarea profesională inițială în sistem 
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dual să reprezinte un stimul și un cadru prin care să se asigure operatorilor economici 

forța de muncă bine calificată, având în vedere faptul că profesionalizarea trebuie să se 

sprijine pe un proces educațional care permite oricărui absolvent de învățământ dual fie 

angajarea pe piața muncii, fie continuarea unui traseu educațional. 

Strategia de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual stabiliește 

obiectivele și direcțiile de acțiune pentru perioada 2021-2026, definind astfel orientările 

și direcțiile prioritare de dezvoltare a formării profesionale inițiale în sistem dual din 

perspectiva formării unei forțe de muncă bine calificată pentru operatorii economici și a 

accesului elevilor la un sistem de educație și formare inițială de calitate. 

Acestă strategie este structurată pe 4 piloni de dezvoltare strategică: 

1. Calitate 

2. Access și atractivitate 

3. Relevanță 

4. Coerență și consistență 

Pe baza nevoilor identificate se asigură reflectarea transversală  a celor 3 piloni 

stabiliți în documentul programatic România Educată – viziune și strategie 2018-2030, 

și anume: 

- personalizarea și asigurarea calității pentru toți elevii/studenții; 

- flexibilizarea sistemului de educație, pentru a răspunde în mod concret 

caracteristicilor beneficiarilor și actorilor implicați; 

- adaptarea sistemului la schimbările externe și tendințele viitorului. 

 

Context economic 

Dezvoltarea economică a unei regiuni depinde foarte mult de mediu în care 

aceasta activează. Pe parcursul ultimilor ani, evoluția economică a României a fost pe 

un trend ascendent, creșterea economică a rămas puternică în 2019, aproape de 

nivelul din anul precedent. În lipsa unor date certe, estimăm că PIB-ul României a 

crescut cu 4% în 2019, ca urmare a nivelului ridicat al cheltuielilor efectuate de 

consumatori și al revigorării investițiilor. Creșterea economică din 2019, are la bază în 

principal sectorul construcțiilor, aflat în plină expansiune, dar și consumul care a 

stimulat importurile la valori seminificative. 

În ceea ce privește valoarea absolută a PIB-ul, Regiunea Vest, din care face 

parte și județul Caraş-Severin, se poziționează pe locul 7 la nivel național, cu o valoare 

a indicatorului în anul 2018, de 19.207 milioane EURO, situându-se astfel pe poziția a 

șaptea la nivel național, surclasând doar Regiunea Sud-Vest Oltenia. Privind în plan 

național, PIB-ul înregistrat în Regiunea Vest reprezintă 9,4% din valoarea PIB-ul 

național. În ceea ce privește creșterea acestui indicator în valori nominale, are valoarea 
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de 47,6%, ocupând poziția a VII-a în perioada 2011 – 2018 în ceea ce privește 

creșterea, clasându-se însă sub media națională de 55,1%. 

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă un indicator important, deoarece oferă 

date cu privire la valoarea nou creată în procesul de producție. În anul 2016, valoarea 

adăugată brută a Regiunii Vest era de 66,62 mld. RON, reprezentând 9,7% din totalul 

de la nivel național. După valoarea adăugată brută regional, cele mai importante 

sectoare economice au fost industria prelucrătoare și tranzacțiile imobiliare, cu 12,2% 

respectiv 11,8% din totalul valorii de la nivel național. Agricultura, silvicultura și pescuitul 

se află pe locul III la nivel regional, după ponderea VABR raportat la România. 

Industria judeţului Caraş-severin a fost afectată după anul 1989 de disponibilizări 

masive de personal. Declinul economic al acestui judeţ a fost atenuat în ultimii ani de 

dezvoltarea industriei prelucrătoare, preponderent în sistem lohn, precum şi a sectorului 

construcţiilor şi transporturilor.  

Întreprinderile mari sunt angajatorii cei mai importanţi în industria energetică, 

respectiv comunicaţii, în timp ce întreprinderile mici şi mijlocii deţin ponderea cea mai 

ridicată în numărul persoanelor ocupate în construcţii, agricultura şi servicii. 

Microîntreprinderile angajează cel mai mare număr de persoane în comerţ.  

Deşi industria continuă să reprezinte cea mai importantă ramură economică a 

regiunii, încetarea unor activităţi de producţie în industria constructoare de maşini, 

industria chimică, industria siderurgică,  a condus la o reducere drastică a numărului de 

angajaţi din acest sector.  

În prezent cel mai mare număr de angajaţi se regăseşte în industria confecţiilor. 

În industriile, cum sunt: industria confecţiilor, textilă, pielăriei, uşoară, parţial industria 

maşinilor şi a echipamentelor, respectiv echipamente electrice şi optice este angajată 

aproape 50% din forţa de muncă din industria regională.  

În ultimii ani piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul 

procesului de restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active, 

creşterea populaţiei ocupate şi scăderea numărului de şomeri. Piaţa muncii judeţene 

reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. 

Conform cerinţelor Uniunii Europene politica ocupării forţei de muncă face parte 

din politica socială a unei ţări alături de: securitatea socială şi politică; menţinerea 

veniturilor (în special prin pensii şi indemnizaţii de şomaj); politica educaţională; politica 

asistenţei medicale; politica locuinţelor sociale; asistenţa socială; politica mediului 

(ecologică); politica în domeniul culturii; politica pentru tineret.  

Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul deceniu, şi sub 

impactul unor fenomene demografice şi sociale precum: accelerarea scăderii fertilităţii şi 

menţinerea mortalităţii la un nivel ridicat, creşterea emigraţiei etc. Aceste fenomene au 
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contribuit la creşterea ponderii populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste, precum şi la 

menţinerea la un nivel înalt a ratei de dependenţă demografică, cu deosebire în mediul 

rural.  

Pe piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de puncte de 

referinţă în ceea ce priveşte piaţa muncii trebuie reexaminate. 

 

Context social 

Populaţia reprezintă un element esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi 

de calitatea populaţiei depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spaţiu 

social. 

Regiunea Vest are populaţia cea mai scăzută din regiunile din România, având 

în anul 2018 un număr de 2.007.273 locuitori (9,04% din populaţia României, 3,81% din 

populaţia UE). Județul Caraş-Severin are cea mai mare scădere, în valori absolute 

populaţia scăzând în acest judeţ în perioada 2011-2018 cu 27.312 persoane (5,6%).  

Densitatea populației în Regiunea Vest în anul 2018 era de 62,7 locuitori/km2, cu 

30,5 locuitori/km2 mai mică decât densitatea medie de la nivel național. Tendința de 

scădere a densității populației este antrenată de procesul de descreștere demografică. 

În acest interval de analiză cea mai mare scădere a densităţii populaţiei a fost 

înregistrată în judeţul Caraş-Severin, unde diferenţa dintre densitatea înregistrată în 

anul 2011 şi cea din anul 2018 a fost de 3,8 locuitori/km2, pe fondul declinului economiei 

locale care a afectat populaţia din judeţ. Comparativ cu media regională însă, 

densitatea populaţiei în judeţul Caraş-Severin este superioară densităţii populaţiei la 

nivel regional. 

Regiunea Vest a înregistrat în anul 2018 un spor natural negativ de 6.773. Faţă 

de anul 2011, se înregistrează o creștere cu 0,17% a deceselor, în timp ce numărul 

născuţilor vii a crescut cu 2,9%, fapt ce determină scăderea sporului natural negativ cu 

3,4% în 2018 comparativ cu 2011.  

La nivelul Regiunii de Vest se înregistrează discrepanţe semificative în ceea ce 

priveşte sporul natural. În anul 2011, pe primul loc se afla judeţul Caraş-Severin, cu un 

spor natural negativ de 2.273 persoane (32,4% din totalul regional). În 2018, comparativ 

cu 2011, se înregistrează ameliorarea sporului natural negativ în Timiş (cu 71,9%) şi 

Arad (cu 0,4%), în timp ce în celelate două judeţe acesta înregistrează creşteri: 17,36% 

în Caraș Severin și în Hunedoara, cu 14,1%. 

Proiectarea populaţiei oferă informaţii utile asupra viitoarei evoluţii a numărului şi 

structurii de vârstă a populaţiei. Din punct de vedere demografic principalii factori care 

acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia. 

Scăderea natalităţii în judeţ, fenomen care se înscrie în tendinţa generală din cadrul 



         
 

32 
 

perioadei de „tranziţie demografică”, are unele particularităţi. În perspectivă, numărul 

populaţiei judeţului este anticipat să scadă accentuat faţă de celelalte judeţe, în 

intervalul 2003-2025 cu peste 80 000 persoane. Scăderea populaţiei va fi moderată 

până în anul 2012 şi mai accentuată spre sfârşitul orizontului de proiectare. Această 

scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor 

(spor natural negativ), la care se va adăuga soldul negativ cumulat al migraţiei interne şi 

externe. 

 
Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 

 

Dacă ne referim la evoluţia populaţiei judeţului pe grupe mari de vârstă grupele 

„0-14 ani” şi „peste 65 ani” au valori peste media regiunii (16,1% şi 14,6%), iar grupa 

„15-65 ani” are valori sub media regiunii (69,3%) indiferent de anul care se ia drept 

referinţă. Astfel, se remarcă o scădere constantă a populaţiei cuprinsă în grupa 0-14 ani 

(de la 16,1% din populaţia judeţului în prezent la 12,6% în 2015 şi la 11,2% în anul 

2025).  

 
Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 
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Pe ansamblul populaţiei preşcolare şi a celei şcolare din judeţ avea de-a face cu 

o scădere a populaţiei de circa 77.500 de persoane, repartizate după cum urmează: 

circa 44.000 de persoane pentru intervalul 2003-2015 şi circa 23.500 de persoane 

pentru intervalul 2015-2025.  

 
Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 

 

Populaţia judeţului Caraş-Severin este caracterizată prin faptul că: 

- este concentrată mai mult în mediul urban, decât în cel rural;  

- femeile sunt majoritare;  

- prezintă migraţie externă a forţei de muncă. 

În anul 2017, populația școlară a Regiunii Vest era de 313.854 persoane, 

reprezentând 8,8% din totalul populației școlare de la nivel național. Prin corelare cu 

populația totală, Regiunea Vest deține cea mai mică populație școlară din toate 

regiunile României, aceasta fiind influențată de sporul natural negativ și natalitatea 

scăzută. În perioada 2011-2017, populația școlară a scăzut constant, identificându-se în 

general o scădere mai acelerată în perioada 2014- 2017. În Regiunea Vest, scăderea 

populației școlare a fost mai mare decât cea înregistrată la nivel național. Obiectivul 

Europa 2020 pentru educaţie superioară prevede că 40% din populația UE cu vârstă 

între 30-34 de ani trebuie să fie absolventă de educaţie terțiară, în timp ce pentru 

România ținta pentru acest indicator este de 26,7%. În Regiunea Vest, în anul 2017 

doar 24,5% din persoanele cu vârstă de 30 – 34 ani erau absolvenți de studii 

superioare. 

O consecință a dinamicii economice negative a județului Caraş-Severin o 

reprezintă rata șomajului ridicată, constant deasupra mediei naționale (în anul 2014 
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acest indicator a înregistrat o valoare de 6.6 % în judeţul Caraş-Severin şi de 5.4 % la 

nivel naţional). În județul Caraş-Severin șomajul s-a dovedit a fi o realitate economică și 

socială persistentă, care a definit profilul economic al judeţului inclusiv în perioadele de 

creştere economică accentuată dinaintea crizei. Pe teritoriul județului există ”nuclee” de 

concentrare a șomajului, situate în special în zone miniere sau în comune situate la 

distanțe mari de principalele căi de comunicații și de locațiile de concentrare a 

investițiilor recente. 

La sfârșitul lunii august 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Caraş-Severin erau înregistrați 6.265 șomeri (din care 3.573 femei), 

rata șomajului fiind de 3.64 %. 

Persoanele care rămân neangajate pentru o perioadă lungă de timp au nevoie 

de un program de formare de durată. Un astfel de program de formare include instruirea 

în cadrul unităţilor şcolare, programe de consiliere şi orientare profesională sau formare 

la locul de muncă. În general formarea profesională pare a fi soluţia cea mai potrivită 

pentru a-i activa pe şomeri. 

 
 Context tehnologic 

Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, 

cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare 

profesională a cadrelor didactice. Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi 

de tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează 

transmiterea informaţiilor în timp scurt. 

Judeţul Caraş-Severin a beneficiat după anul 2000, de expansiunea tehnicii 

avansate în domeniul comunicaţiilor. Peste 90% din localităţi beneficiază de legături de 

telecomunicaţii. Numărul instituţiilor care utilizează servicii informatizate este în 

creștere, astfel comunicarea on-line devine de la o zi la alta o modalitate curentă, 

utilizată în promovarea instituţiilor în comunitate. Prin programele MEC, și nu numai, 

unităţile şcolare sunt dotate cu reţele de calculatoare, iar cu sprijinul comunităţilor 

locale, aceste încep să acceseze tot mai rapid informaţiile necesare, să comunice mai 

eficient. 

Prin urmare, atât unităţile şcolare, cât şi mediul familial oferă cadrelor didactice, 

elevilor şi părinţilor acestora multiple posibilităţi de comunicare şi informare. De 

asemenea, apreciem ca fiind în creştere posibilităţile şcolilor de comunicare, atât în 

cadrul sistemului de învăţământ, cât şi în cadrul comunităţii locale. 
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Contextul ecologic 

Tranziția către o economie ecologică este o tendință uriașă, care afectează 

necesarul de competențe în ceea ce privește numeroase locuri de muncă și sectoare 

diferite. Multe dintre competențele necesare pot fi găsite în profesii existente. În mod 

concret, piața forței de muncă necesită un echilibru între dezvoltarea competențelor 

generice în materie de ecologie (de exemplu, reducerea deșeurilor, îmbunătățirea 

eficienței energetice) și competențele specifice. La fel cum competențele în ceea ce 

privește tehnologia informației și comunicațiilor sunt în prezent esențiale pentru toate 

persoanele, competențele în materie de ecologie vor fi importante pentru aproape 

fiecare loc de muncă în viitor, constituindu-se ca un factor indispensabil în vederea 

dezvoltării durabile a societății, la îmbunătățirea continuă a calității vieții. 

În acest context, educația ecologică va deveni o prioritate educațională. Prin 

activități de voluntariat în cadrul acțiunilor comunitare elevii pot adopta/ învăța 

comportamente dezirabile, de protejare și gestionare rațională și eficientă a resurselor 

naturale. 

Prin activitӑțile derulate de şcoalӑ în comunitatea localӑ se promovează educația 

pentru sӑnӑtate. Aceasta este o prioritate a dezvoltӑrii durabile şi trebuie sӑ conducӑ la 

adoptarea unui stil de viațӑ sӑnӑtos şi durabil. În proiectele viitoare se va pune accent 

pe informarea populației pentru a acționa în favoarea dezvoltӑrii durabile prin reducerea 

poluӑrii, economisirea resurselor de apӑ, de energie şi a resurselor biologice şi prin 

implicarea în restaurarea mediului înconjurӑtor. 

 
 

I 3.3. Diagnoza mediului intern. Analiza SWOT  

 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” 
Caransebeş se  analizează mediul intern, pe următoarele paliere: 

 Resurse umane 

 Resurse materiale și financiare 

 Curriculum 

 Resurse intra și inter-comunitare 
 

Resurse umane 
Pornind de la premisa că performanța unei organizații depinde în mod direct de 

performanța resurselor umane existente, ne-am concentrat asupra următoarelor 
domenii esențiale:  

 Atragerea resurselor umane de care organizația are nevoie; 
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 Dezvoltarea resurselor umane care vor funcționa în organizație; 

 Motivarea resurselor umane angajate; 

 Menținerea resurselor umane care corespund cerințelor organizaționale. 
 

 

 Categoria de personal 

În anul școlar 2022-2023 Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Caransebeş 

funcționează astfel: 

 

Personal didactic 

 Cadre didactice: 11 (2 medici, 1 farmacist, 3 asistenţi medicali, 5 profesori) – 

4,95 norme 

 Director: 1  

Personalul didactic auxiliar: 1 secretar – 1 normă 

 

 Grade didactice 

 6  au gradul didactic I 

 6 sunt cadre medicale de specialitate 

 1 doctorat 

 

 Vechime în învățământ (12 persoane distincte) 

 Până în 5 ani: 5 

 6 – 10 ani: 2 

 11 – 15 ani: 1 

 16 – 20 ani: 0 

 Peste 21 ani: 4 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- 100 % personal didactic calificat pentru 

disciplinele de învӑțӑmȃnt predate; 

- Interesul crescut al cadrelor didactice 

pentru perfecționarea prin grade 

didactice; 

- Interesul crescut al cadrelor didactice 

pentru participarea la cursuri de formare 

şi dezvoltare profesionalӑ; 

- Cadrele didactice se implicӑ cu 

seriozitate şi profesionalism, în 

- Numӑrul redus de cadre didactice 

cunoscӑtoare de limbi strӑine 

(engleza) determinӑ dificultӑți în 

inițierea şi implicarea în proiectele 

internaționale; 

- Elevii sunt reticenți la angajarea în 

programe de formare profesionalӑ 

şi lingvisticӑ oferite de angajatori 

strӑini; 

- Participarea unui numӑr limitat de 
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rezolvarea sarcinilor din fişa individuală 

a postului şi a celor din cadrul comisiilor 

de lucru; 

- 50 % din profesori cu specialitatea 

medicinӑ generalӑ au activitate şi în 

unitӑți sanitare (spitale, cabinete 

medicale); 

- 100% cadre didactice cu competențe 

digitale şi în utilizarea tehnologiei 

informatice; 

- 60 % dintre elevi au bacalaureatul, iar 40 

% au studii superioare;  

- Comunicarea deschisӑ, respectul 

reciproc între toți angajații, grad înalt de 

implicare a angajaților în procesul de 

luare a deciziilor favorizeazӑ crearea 

unui climat educațional deschis şi 

stimulativ; 

- Pregӑtirea elevilor şi absolvenților şcolii 

pentru angajare prin organizarea unor 

ateliere dezvoltare personalӑ şi 

profesionalӑ; 

- Relaţia profesor-elev este corectă şi 

principială; 

- Disponibilitatea de implicare în 

activitătile de promovare a educaţiei 

pentru sănătate şi comportamentului 

social-civic, atât a cadrelor didactice cât 

şi a elevilor. 

elevi şi absolvenți la activitӑțile de 

diseminare a informațiilor în scopul 

creşterii angajabilitӑții elevilor 

/absolvenților;  

- Reducerea considerabilӑ a 

numӑrului de elevi la calificӑrile 

AMF în ultimii 3 ani şcolari. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Posibilitӑți multiple de formare continuӑ 

şi dezvoltare profesionalӑ, pentru 

cadrele didactice, datoritӑ numeroaselor 

oferte ale CCD, Universitӑți, ONG-uri, 

furnizori acreditați. 

- Lipsa de stabilitate a cadrelor 

didactice; 

- Reducerea posibilitӑților financiare 

ale elevilor pentru a continua 

studiile. 
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Resurse materiale și financiare 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Poziţie centrală, cu mijloace de 

transport variate către toate zonele 

oraşului; 

- Baza materială modernizată şi 

existenţa fondului propriu de carte; 

- Spații şcolare dotate conform 

normativelor în vigoare; 

- Existenţa sălilor de demonstraţie, a 

laboratoarelor: chimie – farmacie, 

informatică; 

- Asigurarea costurilor pentru cursuri de 

formare şi dezvoltare profesionalӑ a 

cadrelor didactice. 

- Unele cadre didactice nu folosesc 

suficient baza materialӑ de care 

dispune şcoala; 

- Competențele limitate ale cadrelor 

didactice în scrierea şi implementarea 

proiectelor de finanțare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Posibilitatea accesării de fonduri 

europene pentru dezvoltarea unor 

proiecte de infrastructură; 

- Colaborarea cu unitӑți sanitare de stat 

şi private care le oferӑ elevilor burse 

de performanțӑ pe baza rezultatelor 

obținute de aceştia la stagiile clinice/ 

de practicӑ şi posibilitatea de angajare 

pe posturi part-time: reprezentant 

medical, recepționist, agent call-

center, operator calculator. 

- Costurile ridicate percepute de unele 

unitӑți sanitare pentru asigurarea 

instruirii clinice/ practice a elevilor; 

- Învӑțӑmȃntul postliceal particular 

acreditat nu beneficiazӑ de finanțarea 

de bazӑ din fonduri publice. 
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Curriculum 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența tuturor documentelor 

curriculare la nivelul catedrelor; 

- Cadrele didactice au documente de 

planificare anuală şi secvenţială care 

respectӑ planurile de învӑțӑmȃnt în 

vigoare; 

- Utilizarea resurselor educaționale 

online, adaptarea rapidӑ şi 

diversificarea metodelor şi tehnicilor de 

lucru online; 

- Proiectarea corectă a activităţilor de 

predare-învăţare-evaluare, în 

concordanţă cu standardele de 

pregătire profesională; 

- Evaluarea rezultatelor şcolare se 

realizează formativ, sumativ şi prin 

metode alternative; 

- Organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pe teme profesionale; 

- Utilizarea auxiliarelor curriculare în 

scopul creşterii randamentului învăţării 

– fişe de lucru, portofolii ale elevilor, 

softuri educaţionale etc.; 

- Evaluările prin examenele de certificare 

a calificării profesionale fac dovada 

unei pregătiri corespunzătoare 

cerinţelor standardelor educaţionale. 

- Rareori se solicită elevilor activităţi 

diferenţiate, raportate la nevoile lor de 

dezvoltare; 

- Slaba implicare a elevilor în propria lor 

dezvoltare, fiind folosite în mică 

măsură metodele de auto- sau co-

evaluare; 

- Tendinţe de conservatorism din partea 

unor cadre didactice pentru 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor; 

- Utilizarea insuficientӑ a metodelor 

activ-participative în cadrul procesului 

de predare; 

- Tehnologia utilizată în desfășurarea 

actului medical/ farmaceutic nu este 

similară cu cea utilizată în afara țării, 

nu pot fi atinse aceleași performanțe la 

unii dintre partenerii de practică în 

comparație cu unitățile de profil din alte 

țări ale UE. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Abordarea interdiscipinară a 

curriculum-ului prin susţinerea de lecţii 

demonstrative; 

- Accesul tuturor cadrelor didactice la 

elaborarea de manuale şi auxiliare 

- Programele școlare complexe, foarte 

încӑrcate; 

- Planurile de învӑțӑmȃnt nu permit 

realizarea tuturor solicitӑrilor 

(opțiunilor) beneficiarilor. 
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curriculare; 

- Oferta diversificată a activităţilor cu 

caracter extracurricular: sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, 

cercuri ştiinţifice, concursuri şcolare. 

 

Resurse intra și inter-comunitare  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența unor parteneriate de pregătire 

clinică cu spitalele din Caransebeş și Oţelu 

Roşu, încheiate conform ordinelor comune 

ale MSP (Ordinul nr. 140/ 26.01.2007) şi 

MEdCT (Ordinul nr. 1515/ 13.07.2007) 

ceea ce asigură fluenţa derulării 

învăţământului clinic la nivelul tuturor anilor 

de studiu (aceste spitale reprezintă şi 

principalii angajatori din sistemul intern de 

sănătate pentru absolvenţi);  

- Unitatea școlară este deschisă și implicată 

în diverse proiecte derulate la nivelul 

comunității; 

- Școala are o imagine bună în comunitate;  

- Existența unor canale de comunicare 

formală și non-formală funcționabile la 

nivelul școlii și în afara acesteia;  

- Opinia elevilor este luată în considerare. 

- Colaborare deficitară cu partenerii 

de practică;  

- Unitățile spitalicești de practică 

sunt insuficiente. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Creșterea ofertei de muncă în domeniul 

sanitar;  

- Posibilitatea încheierii de parteneriate cu 

alte unități sanitare;  

- Dezvoltarea de noi parteneriate cu alte 

școli din țară sau străinătate;  

- Posibilitatea elevilor de a obține un loc de 

muncă în spațiul european. 

- Schimbări legislative contradictorii 

sau insuficient definite care vizează 

resursele financiare, piața forței de 

muncă internă și externă care 

limitează inserția pe piața forței de 

muncă.  

- Pandemia cauzată de coronavirus. 
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II STRATEGIA 

 

 

II 1. Viziunea și misiunea 

 

 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş, ca organizație, se 

conformează acelorași exigențe la care răspunde orice definiție a organizației alcătuită 

dintr-un grup ale căror acțiuni converg către atingerea unor scopuri și obiective 

specifice. 

 

VIZIUNEA reprezintă imaginea ideală a ceea ce își dorește organizația să 

realizeze în viitor, având la bază un sistem de opinii și concepte morale, etice. Este 

viitorul optim al organizației; răspunde la întrebarea ”Unde vrem să ajungem?”; 

stabilește direcția; este formulată pentru membrii organizației.  

Viziunea Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş este: 

„Educaţie riguroasă pentru o societate sănătoasă!” 

 

MISIUNEA definește scopul fundamental, rațiunea de a exista a organizației; 

răspunde la întrebarea ”De ce există instituția?” și se adresează, atât membrilor 

organizației, cât și beneficiarilor acesteia. 

Şcoala îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european: acces la 

educaţie pentru toţi elevii (învăţământ incluziv), performanţă pentru fiecare elev, cadre 

didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere. Dorim să organizăm 

procesul de învăţământ din Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş 

astfel încât să creştem şansele de reuşită ale absolvenţilor noştri. 

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş răspunde necesităţilor de 

calificare a cadrelor medicale medii, fiind un important cadru de formare al unui nou 

profil moral-profesional al asistentului medical prin prisma normelor de exigenţă 

formulate la nivel european. Şcoala va fi promotoare a politicii educaţionale, a 

obiectivelor reformei demarate în cadrul sistemului de învăţământ,  promotoare a 

educaţiei de tip european fiind în consens cu finalităţile educaţiei stabilite de MEC, un 

partener credibil în contextul învăţământului naţional, regional şi judeţean, cât şi o 

şcoală competitivă în plan zonal. 
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Şcoala noastră este o instituţie de învăţământ eficientă şi cu simţul proximităţii, 

care să-i formeze pe tineri să fie parteneri în educaţie, liberi în spirit, responsabili, 

capabili să ia decizii pertinente asupra destinului propriu şi al comunităţii.  

Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş trebuie să fie o instituţie 

care să asigure toate premisele unor parteneriate şi colaborări de calitate, cu alte 

instituţii şi comunitatea locală, răspunzând comenzilor sociale. Intenţia acestei instituţii 

este de a se dezvolta în sensul sporiri calităţii actului educaţional: învăţământ incluziv, 

performanţă, activităţi educative specifice domeniului.  

Detaliind aspectele misiunii Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş 

desprindem următoarele direcţii de acţiune: 

 Să coreleze conţinuturile învăţării (realizată prin activităţi curriculare specifice 

reglementate prin acte normative emise de ME) cu existenţa cotidiană, cu 

realităţile trăite şi cu interesele elevului; 

 Să îmbunătăţească permanent calitatea procesului didactic prin aplicarea de 

metode moderne şi centrarea pe elev; 

 Să-i înveţe pe elevi  să comunice şi să se integreze în societate; 

 Să răspundă comenzii sociale a comunităţii. 
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II 2. Valorile și principiile promovate de școală 

 
 

 Valorile Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş sunt: 

 Profesionalism  

 Responsabilitate  

 Toleranță  

 Empatie  

 Demnitate  

 Încredere  

 Onestitate  

 Munca în echipă  

 Voluntariat 

 Implicare personală 
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II 3. Oferta educațională 

 
 

OFERTA ȘCOLII  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unității 

Domeniu/ 
profil 

Calificarea profesională 
Niveluri/tipuri 
de învățământ 

1. 
Școala 

Postliceală 
Sanitară 
 „Carol 
Davila” 

Caransebeş 

Sănătate și 
asistență 

pedagogică 

Asistent medical generalist 

Nivel 5 

2. Asistent medical de farmacie 

 

Anul I 

1 clasă - Asistent medical generalist: 26 elevi 

1 clasă - Asistent medical de farmacie: 26 elevi 

 

Anul II 

1 clasă - Asistent medical generalist 

 

Anul III 

1 clasă - Asistent medical generalist 

 

 

Modalități de promovare a ofertei educaționale: întâlniri cu  elevii claselor 

terminale din liceele municipiului Caransebeş și din alte localități, în mass-media (presa 

– Express de Banat), afișe, pliante, pagină de Facebook, site 

(scoalapostlicealacaroldavila.ro), panou publicitar. 
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II 4. Cultura organizațională 
  
 
 Cultura organizațională este mediul intern care caracterizează fiecare 

organizație, în care acționează și se dezvoltă grupurile și fiecare individ în parte și care 

determină comportamentul/ atitudinile ce conduc la eficiența organizației respective.  

 Aceasta vizează aspectul valoric și elementele de stabilitate și continuitate 

(norme scrise și nescrise, simboluri, valori). Climatul organizațional, în schimb, se referă 

la atitudinile, credințele, opiniile și sentimentele angajaților într-un anumit moment și față 

de o anumită problemă.  

 Cultura organizațională  a unei instituții poate fi analizată  din perspectiva a două  

planuri distincte: cultura normativă (aspectul formal) și cultura expresivă  (aspectul 

informal). Cultura normativă se referă la ansamblul de reguli, norme, poziții, ierarhii, cu 

caracter formal, așa cum sunt ele înscrise în documentele care reglementează 

activitatea tipului respectiv de organizație. Cultura expresivă se exprimă prin ansamblul 

trăirilor, sentimentelor, aspirațiilor persoanelor care compun colectivul organizației 

respective, etosul organizațional al acestora și simbolistica organizației (rituri, ritualuri, 

ceremonii specifice). 

 Implicarea și responsabilizarea tuturor angajaților școlii, pregӑtirea profesionalӑ a 

acestora şi unitatea de acțiune, reprezintӑ cheia succesului în realizarea obiectivelor 

educaționale și manageriale şi favorizeazӑ crearea unui climat educațional deschis şi 

stimulativ.  

 Cultura organizaționalӑ a Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş 

este orientatӑ cӑtre consolidarea echipei prin comunicarea deschisӑ şi libertatea de 

exprimare, stimularea cooperӑrii şi a respectului reciproc între toți angajații, extinderea 

gradului de participare a angajaților în procesul de luare a deciziilor, recunoaşterea şi 

evidențierea contribuției individuale la efortul colectiv. Majoritatea angajatilor sunt 

implicați şi interesați de rezultatele şcolii, sunt receptivi la nou şi creativi, sunt entuziaşti 

şi manifestӑ dorința de afirmare, dar se întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină şi 

automulţumire. 

 
 
 II 4.1. Structura organizației  

 
 Organigrama Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” Caransebeş
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         Nr. 235/01.09.2022                                          ORGANIGRAMA                                                   2022-2023 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ASOCIAŢIA UMANITARĂ SOCIETATEA DOAMNELOR DIN CĂLAN 

COMISIA DE EVALUARE ȘI 
ASIGURARE A CALITĂȚII 

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE 

CONSILIUL 
PROFESORAL 

DIRECTOR 

COMISIA PENTRU 
CURRICULUM 

COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE 
ȘI FORMARE CONTINUĂ 

CATEDRE ȘI COMISII 
METODICE 

I 

COMISIA DE ȘTIINȚE 

COMISIA METODICĂ DE 
MEDICINĂ ȘI NURSING 

ARIA CURRICULARĂ 
TEHNOLOGII 

COMISIA PENTRU 
PROGRAME ȘI PROIECTE 

EDUCATIVE 

COMISIA PENTRU 
PREVENIREA ȘI ELIMINAREA 
VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE 
CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII 

ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI 
PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII 

I
I 

CONSILIUL ELEVILOR 

COMISIA 
DIRIGINȚILOR 

I
V 

II
I 

SECRETARIAT 

COMISIA PENTRU 
VERIFICAREA 

DOCUMENTELOR 
ȘCOLARE ȘI A 

ACTELOR DE STUDII 

COMISIA DE 
GESTIONARE SIIIR 

COMPARTIMENTUL 
FINANCIAR 

ADMINISTRATIV 

COMISIA PENTRU 
CONTROL 

MANAGERIAL 
INTERN 

COMISIA PENTRU 
SITUAȚII DE 

URGENȚĂ / SSM 

COMISIA PENTRU 
MONITORIZAREA 

ABSENȚELOR ȘI RITMICITATEA 
NOTĂRII  

COMISIA PENTRU ORAR 



         
 

47 
 

II 5. Asigurarea educației incluzive 
 
 

           Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a  

elevilor  din  grupuri  sociale   defavorizate, respectiv  a  celor  cu  cerinţe  educaţionale  

speciale. 

           Învăţământul integrat  pentru  elevii  din  grupuri  sociale  defavorizate şi a celor  

cu  cerinţe  educaţionale  speciale are mai multe dimensiuni: 

 dimensiunea legislativă şi administrativă, legată preponderent de politicile 

educaţionale – aceasta constă în aceea că şcolarizarea acestor elevi trebuie 

să fie o parte integrantă şi o responsabilitate a sistemului naţional de 

învăţământ; 

 dimensiunea pedagogică care  evidenţiază  necesitatea  aproprierii condiţiilor 

de predare – învăţare  pentru  aceşti  elevii  cu  cele  accesibile celorlalţi elevi, 

din punct de vedere al locului de şcolarizare şi al curriculumului; 

 dimensiunea socială care  subliniază  importanţa relaţiilor, a interacţiunii 

sociale dintre  elevi și care are efecte pozitive pentru toţi elevii.  

           ”Educaţia   incluzivă   presupune   un   proces   permanent   de   îmbunătăţire  a   

instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor 

umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din 

cadrul unei comunităţi” (MEN&UNICEF 1999). 

           Ţinând cont de  introducerea şi  aplicarea  acestui concept de  largă rezonanţă 

asupra  modului  în care  este organizată  şi  funcţionează  şcoala,  există  mai  multe 

dimensiuni şi provocări contemporane, cum ar fi: 

 centrarea pe elev, pe unicitatea acestuia; 

 şcoală deschisă, prietenoasă; 

 democraţie şi solidaritate umană – o şcoală echitabilă, mai naturală; 

 răspunsul la situaţii educaţionale diverse; 

 şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă şi se schimbă. 

 Şcoala Postliceală Sanitară  „Carol Davila”  Caransebeş  garantează  drepturi  şi  

şanse  egale  pentru  toţi elevii, indiferent  din grupurile sociale  cărora  le  aparţin  şi  

indiferent de cerinţele educaţionale speciale ale acestora. 
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II 6. Ținte strategice 
 
 

Țintele strategice indică scopurile majore ale organizației furnizoare de educație, 
respectiv ale Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caransebeş, raportate la 4 arii de 
interes: resurse umane, curriculum, resurse materiale și financiare și resurse intra și 
inter comunitare. 
 Pentru perioada 2021-2026 Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” 
Caransebeş  își propune următoarele ținte și opțiuni strategice: 
 
T1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală 

pentru asigurarea calității învățământului postliceal sanitar în vederea integrării 

profesionale a absolvenților 

O1. Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/ stagii de 

formare 

O2. Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre 

resursele umane ale școlii postliceale sanitare 

O3. Elaborarea și implementarea unei politici de personal în vederea asigurării creșterii 

calității activității educaționale, în conformitate cu standardele de acreditare 

reglementate 

 

T2 Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice în vederea 

atingerii competenţelor stabilite în Standardele de pregătire profesională 

prevăzute în curriculum și în standardele de acreditare 

O1. Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din 

cadrul școlii 

O2. Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu 

tehnologie informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene 

O3. Atragerea de surse extrabugetare în vederea dezvoltării bazei didactico-materiale a 

școlii postliceale       

 

T3 Optimizarea proceselor politicii manageriale pentru asigurarea unui 

management eficient și eficace care să permită îmbunătățirea sistemului de 

calitate la nivelul școlii postliceale sanitare 

O1. Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice 

O2. Asigurarea instruirii în domeniul managementului pentru personalul didactic și 

didactic auxiliar 
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O3. Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform 

standardelor pregătirii profesionale și ale cerințelor angajatorilor 

O4. Dezvoltarea și crearea de noi resurse (resurse umane, resurse materiale etc.) în 

conformitate cu cererea din mediul sanitar 

 

T4 Promovarea imaginii școlii prin dezvoltarea de parteneriate sociale și 

economice în colaborare cu unități sanitare și cu reprezentanți ai comunității 

O1. Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și 

internațional 

O2. Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin 

apariții în mass-media 

O3. Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung 

calitatea pregătirii în școala postliceală sanitară 

O4. Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România, din țările Uniunii 

Europene, din țări extracomunitare 
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III IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 

III 1. Planul operațional pentru anul școlar 2022-2023 
 
 

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului 

postliceal sanitar în vederea integrării profesionale a absolvenților 

O1. Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/ stagii de formare 

O2. Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane ale școlii postliceale sanitare 

O3. Elaborarea și implementarea unei politici de personal în vederea asigurării creșterii calității activității educaționale, în conformitate cu 

standardele de acreditare reglementate 

Acțiuni Rezultate așteptate Termene Responsabili Indicatori de realizare Monitorizare/evaluare 

Identificarea indicatorilor 

raportați la activitatea 

cadrelor didactice de la 

nivelul școlii postliceale  

 

Asigurarea participării 

personalului didactic la 

activități metodice de la 

nivelul localității și 

județului 

 

Participarea 

personalului didactic de 

la nivelul școlii 

postliceale la stagii de 

formare 

Elaborarea unui raport 

privind activitatea cadrelor 

didactice de la nivelul școlii 

 

 

Creșterea numărului de 

participanți la activități 

metodice  

 

 

 

Creșterea numărului de 

participanți la stagii de 

formare  

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

Indicatori identificați  

Raport privind 

activitatea cadrelor 

didactice la nivel de 

școală 

Cel puţin 50% din 

cadrele didactice să 

participe la activităţile 

metodice 

 

 

Cel puţin 50% din 

cadrele didactice să 

participe la stagii de 

formare 

 

Monitorizarea va fi 

realizată de Director, 

pe parcursul derulării 

activităților și în privința 

respectării termenelor 
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Realizarea de activități 

de perfecționare la 

nivelul școlii postliceale 

(cercuri pedagogice, 

cursuri de formare 

continuă) 

 

Asigurarea participării 

personalului didactic la 

stagii de formare 

finanțate prin programe 

europene 

 

Creșterea numărului de 

activități de perfecționare 

realizate la nivelul școlii 

postliceale  

 

Creșterea numărului de 

participanți la stagii de 

formare 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Cel puţin 50% din 

cadrele didactice să 

participe la activităţi de 

perfecționare 

 

Cel puţin 20% din 

cadrele didactice să 

participe la stagii de 

formare finanțate prin 

programe europene 

 

Evaluarea va fi 

realizată prin 

verificarea îndeplinirii 

indicatorilor de 

realizare, atingerii 

rezultatelor așteptate și 

a obiectivelor specifice 

 

 

Ținta 2 Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice în vederea atingerii competenţelor stabilite în Standardele de 

pregătire profesională prevăzute în curriculum și în standardele de acreditare 

O1. Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din cadrul școlii 

O2. Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare în vederea adaptării la 

standardele europene 

O3. Atragerea de surse extrabugetare în vederea dezvoltării bazei didactico-materiale a școlii postliceale  
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Acțiuni Rezultate așteptate Termene Responsabili Indicatori de realizare Monitorizare/evaluare 

Elaborarea planului de 

achiziții și a proiectului 

de buget.  

 

Achiziționarea 

materialelor și serviciilor 

necesare pentru 

desfășurarea activităților 

practice  

Monitorizarea alocării 

fondurilor pentru 

procesul de dotare a 

școlii  

 

Monitorizarea procesului 

de inventariere a 

laboratoarelor și sălilor 

de demonstrație. 

 

Asigurarea creșterii 

gradului de utilizare a 

TIC în procesul de 

predare și învățare  

 

Identificarea posibilelor 

surse de finanțare  

 

Realizarea de întâlniri 

cu posibili sponsori 

Existența planului de achiziții 

și a proiectului de buget 

 

 

Existența materialelor și 

serviciilor necesare pentru 

desfășurarea activităților 

practice 

 

Modernizarea infrastructurii 

școlare și a bazei didactico-

materiale 

 

 

Creșterea calității actului 

educațional desfășurat la 

nivelul şcolii 

 

 

Existența în sălile de clasă a 

instrumentelor pentru 

utilizarea TIC în procesul de 

predare-învățare-evaluare 

 

Existența unor surse de 

finanțare extra 

 

Existența unor contracte de 

sponsorizare 

Decembrie 

2022 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

Director 

Contabil 

CA 

 

Conducerea școlii 

Contabil 

 

 

 

Conducerea școlii 

Contabil 

 

 

 

Conducerea școlii 

Contabil 

 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

Plan de achiziții 

Proiect de buget 

 

 

Materiale necesare 

desfăşurării activităţilor 

practice 

 

 

Infrastructura şcolară 

Baza didactico-

materială a şcolii 

 

 

Chestionare de 

satisfacție 

 

 

 

Număr de calculatoare 

Retroproiectoare  

Soft-uri educaţionale 

 

 

Surse extrabugetare 

 

 

Contracte de 

sponsorizare 

Monitorizarea va fi 

realizată de Director, 

pe parcursul derulării 

activităților și în privința 

respectării termenelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea va fi 

realizată prin 

verificarea îndeplinirii 

indicatorilor de 

realizare, atingerii 

rezultatelor așteptate și 

a obiectivelor specifice 
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Ținta 3 Optimizarea proceselor politicii manageriale pentru asigurarea unui management eficient și eficace care să permită 

îmbunătățirea sistemului de calitate la nivelul școlii postliceale sanitare 

 

O1. Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice 

O2. Asigurarea instruirii în domeniul managementului pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

O3. Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor pregătirii profesionale și ale cerințelor angajatorilor. 

O4. Dezvoltarea și crearea de noi resurse (resurse umane, resurse materiale etc.) în conformitate cu cererea din mediul sanitar 

 

Acțiuni Rezultate așteptate Termene Responsabili Indicatori de realizare Monitorizare/evaluare 

Realizarea planurilor și 

programelor 

manageriale prin 

consultarea cu elevii 

școlii postliceale 

 

Aplicarea procedurilor 

interne de asigurare a 

calităţi 

 

Realizarea unui nou 

Plan de Acțiune al Școlii 

 

Funcționarea optimă a 

organismelor interne 

având ca obiectiv 

central asigurarea 

calității educației în 

conformitate cu 

Existența planurilor și 

programelor manageriale 

prin consultarea cu elevii 

școlii postliceale 

 

 

Existența procedurilor interne 

de asigurare a calităţi 

 

 

Existența unui nou PAS 

 

 

Existența forurilor de 

conducere din școală, a 

comisiilor 

 

 

 

Decembrie 

2022 

An școlar  

2022-2023 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

Septembrie 

2022 

 

Septembrie-

octombrie 2022 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

CEAC 

Comisia SCIM 

 

Conducerea şcolii 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

CA 

 

 

 

Planuri și programe 

manageriale 

 

 

 

 

Proceduri operaționale 

Proceduri de sistem 

 

 

PAS 2020-2025 

 

 

CA, comisii 

 

 

 

 

 

Monitorizarea va fi 

realizată de Director, 

pe parcursul derulării 

activităților și în privința 

respectării termenelor 
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legislația în vigoare 

 

Monitorizarea strategică 

și operațională a 

activității desfășurate la 

nivelul școlii postliceale 

 

Stimularea personalului 

didactic și didactic 

auxiliar pentru a 

participa la programe de 

perfecționare 

 

Diversificarea unităților 

medicale în care se 

realizează practica 

elevilor 

 

Oferirea de servicii de 

orientare și consiliere 

profesională pentru 

elevii școlii postliceale 

  

Promovarea principiului 

egalității de șanse 

pentru toți elevii cu 

scopul valorificării 

propriului potențial 

 

Corelarea planului de 

 

 

Realizarea unui plan de 

monitorizare a activităţii 

desfăşurate la nivelul şcolii 

 

 

Participarea personalului 

didactic și didactic auxiliar la 

programe de formare 

 

 

 

Existența protocoalelor de 

colaborare cu spitale, cabinet 

individuale ale medicilor de 

familie etc. 

 

Exitența profesorului consilier 

în școală 

 

 

 

Realizarea unei strategii de 

promovare a egalității de 

șanse pentru toţi elevii 

 

 

 

Realizarea planului de 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

Cadre didactice și 

didactice auxiliare 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Profesor consilier 

școlar 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

 

Conducerea școlii 

 

 

Plan de monitorizare a 

activităţii şcolii 

 

 

 

Cel puţin 50% din care 

să participle la cursuri 

de formare 

 

 

 

Protocoale de 

colaborare 

 

 

 

Contract de colaborare 

cu consilierul școlar 

 

 

 

Strategia de 

promovare a egalității 

de șanse pentru toţi 

elevii 

 

 

Plan de şcolarizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea va fi 

realizată prin 

verificarea îndeplinirii 

indicatorilor de 

realizare, atingerii 

rezultatelor așteptate și 

a obiectivelor specifice 
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școlarizare în funcție de 

nevoile comunității și 

cererea de pe piața 

muncii 

naționale/internaționale 

şcolarizare pentru anul viitor 

școlar, în funcţie de nevoile 

comunităţii și cererea de pe 

piața muncii 

2022 2022-2023 

 

Ținta 4 Promovarea imaginii școlii prin dezvoltarea de parteneriate sociale și economice în colaborare cu unități sanitare și cu 

reprezentanți ai comunității 

 

O1. Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și internațional 

O2. Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții în mass-media 

O3. Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung calitatea pregătirii în școala postliceală sanitară 

O4. Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România, din țările Uniunii Europene, din țări extracomunitare 

Acțiuni Rezultate așteptate Termene Responsabili Indicatori de realizare Monitorizare/evaluare 

Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

Primăria, Consiliul 

județean, Prefectura, 

ISJ, spitalele în vederea 

continuării, inițierii sau 

desfășurării unor 

programe și proiecte 

educative  

 

Eficientizarea 

Realizarea parteneriatelor cu 

Primăria, Consiliul județean, 

Prefectura, ISJ, spitalele în 

vederea continuării, inițierii 

sau desfășurării unor 

programe și proiecte 

educative 

 

 

 

Implicarea partenerilor sociali 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Contracte de 

colaborare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contarcte de 

Monitorizarea va fi 

realizată de Director, 

pe parcursul derulării 

activităților și în privința 

respectării termenelor 
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parteneriatului prin 

implicarea partenerilor 

sociali în identificarea 

oportunităților de 

ocupare și îmbunătățire 

a locurilor de muncă 

 

Asigurarea accesului 

tuturor celor interesați la 

oferta educațională a 

școlii  

 

Realizarea unor întâlniri 

periodice cu 

reprezentanții elevilor 

pentru stabilirea celor 

mai eficiente 

parteneriate  

 

Diseminarea exemplelor 

de bună practică cu 

accent pe activitatea 

elevilor și a cadrelor 

didactice de la nivelul 

școlii postliceale 

 

Actualizarea bazei de 

date în ceea ce privește 

parcursul profesional al 

absolvenților 

în identificarea oportunităților 

de ocupare și îmbunătățire a 

locurilor de muncă 

 

 

 

 

Realizarea ofertei 

educaţionale 

 

 

 

Revizuirea ofertei 

educaţionale a PAS 

 

 

 

 

 

Realizarea de interviuri, 

postări pe site, articole în 

presa locală 

 

 

 

 

Realizarea unui studiu 

privind inserția elevilor pe 

piața muncii 

 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

parteneriat 

 

 

 

 

 

 

Oferta educaţională 

 

 

 

 

Chestionare de 

satisfacție 

 

 

 

 

 

Articole de presă 

Postări pe site-ul şcolii 

 

 

 

 

 

Studiu privind inserția 

elevilor pe piața muncii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea va fi 

realizată prin 

verificarea îndeplinirii 

indicatorilor de 

realizare, atingerii 

rezultatelor așteptate și 

a obiectivelor specifice 
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Fundamentarea planului 

de școlarizare în funcție 

de nevoile comunității și 

cererea de pe piața 

muncii 

 

Realizarea unui plan de 

şcolarizare bazat pe nevoile 

comunităţii și cererea de pe 

piața muncii 

 

 

An școlar  

2022-2023 

 

 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

 

Plan de școlarizare 

 



         
 

58 
 

  
III 2. Estimarea bugetară pentru 2021-2026 

 

 

Nivelul şi sursele potenţiale de finanţare 

 taxe şcolare 

 donaţii / sponsorizări din partea agenţilor economici parteneri 

 proiecte de finanţare 

 autofinanţare (autodotare) 

Construirea bugetului se va realiza în condiţiile în care obiectivele realizabile într-

o perioadă mai mare de timp prezintă un mare coeficient de risc datorită inflaţiei, ceea 

ce face ca şcoala să prezinte greutăţi mari în programarea cheltuielilor. 

 

PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2021-2022 

 

  EXPLICAȚII 2021-2022 

A VENITURI TOTAL 237100 

1 TAXE DE ÎNSCRIERE 2500 

2 TAXE ȘCOLARE 204600 

3 DOBÂNZI   

4 SERVICII 30000 

5 ALTELE   

B CH. TOTAL B1+B2+B3 200262 

B1 TOTAL B1 PERSONAL 116162 

1 SALARII PROFESORI 52310 

2 SALARII AUXILIARI 59340 

3 SALARII COLABORATORI 2000 

4 CAM 2512 

B2 DV. BAZA MATERIALĂ 13000 

1 BIROTICĂ 3500 

2 DOCUMENTE ȘCOLARE 2500 

3 ACTE ȘCOLARE 1000 

4 MOBILIER 1000 

5 ALTELE 5000 

B3 TOTAL B3 71100 

1 CHIRII SPAȚII 6000 

2 TELEFON 500 
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3 UTILITĂȚI 0 

4 CARBURANȚI 1000 

6 REPARAȚII 2500 

7 ASIGURĂRI 2500 

8 PUBLICITATE 6095 

9 DEPLASĂRI 500 

10 CH. BANCARE 500 

11 COTA STATUT 22600 

12 ALTE CHELTUIELI 28905 

  VENITURI 237100 

  CHELTUIELI 200262 

   

 

EXCEDENT/DEFICIT 36838 

 

 

PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2022-2023 

 

  EXPLICAȚII 2022-2023 

A VENITURI TOTAL 215500 

1 TAXE DE ÎNSCRIERE 3500 

2 TAXE ȘCOLARE 187000 

3 DOBÂNZI 0 

4 SERVICII 25000 

B CH. TOTAL B1+B2+B3 174172 

B1 TOTAL B1 PERSONAL 107322 

1 SALARII PROFESORI 52310 

2 SALARII AUXILIARI 49716 

3 SALARII COLABORATORI 3000 

4 CAM 2296 

B2 DV. BAZA MATERIALĂ 7500 

1 BIROTICĂ 1500 

2 DOCUMENTE ȘCOLARE 500 

3 ACTE ȘCOLARE 500 

4 MOBILIER 0 

5 ALTELE 5000 

B3 TOTAL B3 59350 

1 CHIRII SPAȚII 6000 

2 TELEFON 250 
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3 UTILITĂȚI 0 

4 CARBURANȚI 1000 

6 REPARAȚII 1000 

7 ASIGURĂRI 2500 

8 PUBLICITATE 2000 

9 DEPLASĂRI 500 

10 CH. BANCARE 500 

11 COTA STATUT 22600 

12 ALTE CHELTUIELI 23000 

  VENITURI 215500 

  CHELTUIELI 174172 

   

 

EXCEDENT/DEFICIT 41328 

 

 

PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2023-2026 

 

EXPLICAȚII 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

A VENITURI TOTAL 226275 237589 249468 

1 TAXE DE ÎNSCRIERE 3675 3859 4052 

2 TAXE ȘCOLARE 196350 206168 216476 

3 DOBÂNZI 0 0   

4 SERVICII 26250 27563 28941 

B CH. TOTAL B1+B2+B3 182880 192024 124238 

B1 TOTAL B1 PERSONAL 112688 118322 124238 

1 SALARII PROFESORI 54926 57672 60555 

2 SALARII AUXILIARI 52202 54812 57552 

3 

SALARII 

COLABORATORI 3150 3308 3473 

4 CAM 2410 2531 2657 

B2 DV. BAZA MATERIALĂ 7875 8269   

1 BIROTICĂ 1575 1654 1736 

2 DOCUMENTE ȘCOLARE 525 551 579 

3 ACTE ȘCOLARE 525 551 579 

4 MOBILIER 0 0   

5 ALTELE 5250 5513 5788 

B3 TOTAL B3 62318 65433   

1 CHIRII SPAȚII 6300 6615 6946 
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2 TELEFON 263 276 289 

3 UTILITĂȚI 0 0   

4 CARBURANȚI 1050 1103 1158 

6 REPARAȚII 1050 1103 1158 

7 ASIGURĂRI 2625 2756 2894 

8 PUBLICITATE 0 0   

9 DEPLASĂRI 525 551 579 

10 CH. BANCARE 525 551 579 

11 COTA STATUT 23730 24917 26162 

12 ALTE CHELTUIELI 26250 27563 28941 

  VENITURI 226275 237589 249468 

  CHELTUIELI 182880 192024 124238 

     

 

EXCEDENT/DEFICIT 43395 45565 125230 

 

 

 S-a încercat ca bugetul planificat să realizeze îndeplinirea tuturor obiectivelor din 

PAS, precum şi: 

 evitarea pe cât posibil a cheltuielilor neprogramate, printr-o studiere atentă a 

bugetului pe anul trecut la care au fost adăugate sau scăzute venituri şi 

cheltuieli în funcţie de noile împrejurări; 

 evitarea impactului cheltuielilor neplanificate asupra obiectivelor cuprinse în 

PAS; 

 realizarea efectului scontat prin cheltuielile planificate. 
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IV CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
  
 

Realizarea PAS necesită o programare a activităților și persoanelor responsabile. 

Această activitate nu se poate face decât de o echipă în care membrii primesc sarcini 

specifice. 

Principalele acțiuni derulate la elaborarea PAS sunt următoarele: 

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților. 

2. Programarea întâlnirilor la nivelul întregii școlii și la nivelul echipei de lucru. 

3. Identificarea factorilor interesați. 

4. Contactarea, consultarea și cooptarea unora dintre factorii interesați în elaborarea 

PAS. 

5. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin: 

a. Chestionare aplicate elevilor, profesorilor școlii, agenților economici, autorităților 

locale, altor parteneri interesați în formarea profesională; 

b. Discuții colective și individuale cu principalii ”actori” implicați în formarea 

profesională; 

c. Colectarea datelor relevante pentru analiza mediului extern; 

d. Colectarea datelor privind piața muncii; 

e. Interpretarea datelor statistice la nivel regional și local. 

6. Identificarea elementelor esențiale pentru formularea viziunii și pentru realizarea 

misiunii unității prin discuții cu factorii implicați în formarea profesională. 

7. Fundamentarea cifrei de școlarizare. 

8. Înaintarea spre aprobare a cifrei de școlarizare. 

9. Analizarea rapoartelor de autoevaluare. 

10. Întâlniri de lucru cu partenerii de practică și firmele de recrutare a forței de muncă 

pentru a stabili nevoile de competențe la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional. 

11. Stabilirea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare. 

12. Prezentarea priorităților, a obiectivelor și a domeniilor care necesită dezvoltare, spre 

consultare: 

a. Personalul școlii; 

b. Elevilor; 

c. Partenerilor sociali cu care școala are relații de parteneriat. 

13. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și pe baza acestora, 

reformularea priorităților. 

14. Elaborarea planului operational. 
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Sursele de informații 

Principalele surse de informații care au fost folosite sunt: 

 Documente de proiectare a activității școlii 

o Documente ale comisiilor metodice, comisiilor de lucru, comisiei diriginților 

o Documente care atestă parteneriatele școlii 

o Oferta educațională 

 Documente de analiză 

o Rapoarte de autoevaluare ale catedrelor 

o Rapoarte ale Consiliului de Administrație 

o Rapoarte ale echipei manageriale 

o Rapoarte ale celorlalte compartimente ale școlii: secretariat, administrativ, 

bibliotecă 

 Documente de prezentare și promovare a școlii 

 Planul Regional de Acțiune pentru Învӑțӑmȃnt (PRAI) pentru Regiunea de 

dezvoltare Vest 

 Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar până în anul 2025 

 Strategia de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual 

 Proiectul „Romȃnia Educatӑ” – Viziune şi strategie 2018 – 2030 

 Planul de acțiune al Comisiei Europene privind forța de muncă din domeniul 

sănătății din UE 

 Programul „UE pentru sănătate” 

 Chestionare, discuții, interviuri 

 

Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare PAS 

Acestea trebuie să cuprindă autoevaluări individuale sau privind activitatea 

echipei, rapoarte ale persoanelor desemnate să monitorizeze implementarea acțiunilor, 

evaluări de etapă sau finale ale rezultatelor obținute și a progresului înregistrat. 

Personalul școlii va trebui: 

 Să monitorizeze implementarea acțiunilor; 

 Să evalueze dacă aceste acțiuni au avut efectul dorit/așteptat; 

 Să revizuiască acțiunile în lumina progresului realizat; 

 Să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor, personalului și 

altor factori interesați; 

 Să colecteze exemplele de bune practici și să învețe din greșeli; 

 Să se bucure de reușită. 
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Definirea mecanismelor de asigurare a calității 

           În conformitate cu precizările OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 și a Legii 87/ 2006 

privind asigurarea calităţii educaţiei, unitatea noastră şcolară elaborează şi adoptă 

propria strategie de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii, asigurând constituirea 

CEAC care va avea ca obiectiv asigurarea calităţii educaţiei printr-un ansamblu de 

acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare 

a programei de studiu prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia 

furnizoare de educaţie respectă standardele de calitate. 

           Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala Postliceală Sanitară 

„Carol Davila” Deva va avea următoarele atribuţii: 

 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform 

domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul 

general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. 

Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau 

publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

 elaborează proceduri pentru asigurarea calităţii la nivelul şcolii; 

 cooperează cu ISJ Hunedoara şi cu ARACIP; 

 orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ME se va baza pe 

analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

Procese de asigurare a calităţii la nivelul Şcolii Postliceale Sanitare „Carol 

Davila” Deva:  

 planificare - analiza mediului extern şi a mediului intern 

- stabilirea priorităţilor/ţintelor strategice de dezvoltare 

-  elaborarea planului operaţional 

 implementare 

 monitorizare - internă realizată de şcoală 

- externă realizată de ISJ Hunedoara 

 evaluarea - internă (autoevaluarea-realizată la nivelul şcolii) 

- externă - realizată de ARACIP 

 îmbunătăţirea continuă a rezultatelor 
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