
1 

 

 

LICEUL TEORETIC  

,,NICOLAE TITULESCU” 
 

 

 

 

 
 

 

SLATINA 
 

 



2 

 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT 

 Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”, Slatina,  

 Aleea Rozelor, nr. 5, tel./fax. 0249437444 

 Email : cnv_ntitulescu@yahoo.com 
 

 

 

          PROIECT 

                DE 

     DEZVOLTARE 

                INSTITUȚIONALĂ  

                         2018 - 2023 
 
 

ELABORAT DE : 

 

BOIANGIU CARMEN         - director  

PREDUȚ AURELIAN          - director adjunct  

DATCU PAULA                    - membru CEAC 

SULGER NICOLAE             - profesor 

 

 

PARTENERI SOCIALI: 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  OLT 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

OLT 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ OLT 

mailto:cnv_ntitulescu@yahoo.com


3 

 

 

ARGUMENT 
 

 

În prezent, suntem martorii unei interacţiuni crescânde, economice şi sociale, politice şi 

culturale între naţiuni şi popoare, care nu ţine seama de hotarele geografice. Procesul de 

mondializare sau, cum se mai spune, de globalizare, internaţionalizare este în plină desfăşurare. 

Acest proces a fost accelerat de evenimentele şi progresele care au avut loc recent şi care au 

schimbat substanţial structura lumii în ansamblu, şi anume, de revoluţia tehnologică şi de 

schimbările politice legate de sfârşitul războiului rece. 

“Educaţia este tot ce vezi şi ce auzi” spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația 

ca un factor strategic de dezvoltare. Educaţia a fost şi va rămâne un domeniu de interes major, 

mereu pe agenda publică. Educaţia începe la naştere şi continuă toată viaţa prin acumularea în 

cunoaştere. 

Implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor 

educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de 

educație de calitate, relevant și incluziv sunt cheia pentru creștere economică și prosperitate. În 

condițiile unui declin demografic accentuat, reducerea abandonului școlar, care a atins cote 

îngrijorătoare și este în creștere, a devenit crucială pentru dezvoltarea sustenabilă a României, 

permițând valorificarea potențialului fiecărui copil. 

Educația și formarea joacă un rol crucial în soluționarea multor provocări socio-

economice, demografice, de mediu și tehnologice cu care se confruntă Europa și cetățenii săi în 

prezent și în anii ce vor urma. 

Educaţia şi formarea profesională se desfăşoară în condiţiile când ia amploare mobilitatea 

la scară internaţională a elevilor, studenţilor şi salariaţilor, când se resimte tot mai mult impactul 

noilor tehnologii, când se produce schimbarea radicală a muncii odată cu apariţia unei pieţe de 

muncă europene şi a întreprinderilor multinaţionale, când instruirea nu se mai poate limita numai 

la anumite perioade în viaţa individului, ci trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii, când 

educaţia nu se mai poate realiza fără participarea comunităţii locale. Toate acestea au determinat 

faptul că, la ora actuală, politicile şi strategiile educaţionale europene sunt orientate în primul 

rând spre educaţia în spiritul cetăţeniei democratice şi al coeziunii sociale. 

Investiția eficientă în capitalul uman prin sisteme de educație și formare reprezintă o 

componentă esențială a Strategiei Europa 2020 pentru a asigura niveluri înalte de creștere 

economicã durabilã, bazatã pe cunoaștere, și de ocupare a forței de muncã, ce reprezintã esența 

strategiei de la Lisabona, promovând în același timp împlinirea pe plan personal, coeziunea 

socialã și cetãțenia activã. 

Educația și formarea au adus o contribuție substanțială în sensul atingerii obiectivelor pe 

termen lung ale strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. 

Anticipând evoluțiile viitoare ale acestui proces, trebuie să fie menținute eforturile pentru a 

asigura faptul că educația și formarea rămân puternic ancorate în strategia mai largă, dacă 

Europa dorește să își împlinească ambiția de a deveni cea mai competitivă și mai dinamică 

economie bazată pe cunoaștere la nivel mondial. Este, de asemenea, esențial să se mențină 

caracterul suficient de flexibil al cadrului cooperării europene pentru a răspunde atât provocărilor 

curente cât și viitoare, inclusiv celor rezultând din orice nouă strategie după anul 2010.  

Obiectivul prevăzut în ,,Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României-

Orizonturi 2013-2020-2030” este prevăzută ,,Situarea sistemului de învăţământ şi formare 

profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea 

semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul 

rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi.” 
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Proiectul de dezvoltare instituțională propus are la bază orientările actuale la nivel 

european, susține învățarea de-a lungul vieții, promovează calitatea și transparentă și își propune 

ca unitatea noastră de învățământ să reprezinte un pol important pentru atingerea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, a 

obiectivelor europeane și naționale în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”), 

să contribuie la asigurarea împlinirii pe plan personal, social și profesional a tuturor absolvenților 

noștri, la asigurarea prosperității economice durabile și a capacității de integrare profesională, cu 

promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a cetățeniei active și a  dialogului 

intercultural. 

Având în vedere dinamica societăţii de astăzi, care implică asumarea misiunii şi a 

viziunii, diagnoză şi prognoză bazată pe analize realiste, conceperea riguroasă a Proiectului de 

Dezvoltare Instituţională presupune atingerea performanţei la nivelul Liceului Teoretic „Nicolae 

Titulescu” Slatina pentru perioada 2018 – 2022.  

Documentul proiectiv elaborat are la bază: 

 Programul de guvernare pentru perioada în domeniul învățământului pentru 

perioada 2017-2020; 

 Rapoarte și analize statistice elaborate de Consiliul Județean Olt și Inspectoratul 

școlar al județului Olt; 

 Rapoartele anuale privind starea şi calitatea învăţământului în unitatea şcolară; 

 Strategia de Dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2014-2020; 

 Studiu diagnostic privind îndeplinirea obiectivelor și realizarea țintelor prevăzute 

în Proiectul de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2014-2018. 

Unitatea noastră funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al echipei manageriale, 

al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională arată direcțiile majore care asigură creşterea calităţii 

serviciilor educaţionale oferite beneficiarilor, iar modul de întocmire al acestuia are la bază 

valorificarea punctelor tari identificate cu consultarea părților interesate și implicarea în 

asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice, continuitate susţinută atât de rezultatele academice şi 

socio-comportamentale ale elevilor cât şi de implicarea părinţilor şi a comunităţii locale. 

Asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), documentul de 

faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației și 

menţine coerența strategiei unităţii şcolare pe termen lung. 

Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) este fundamentat în strânsă concordanță cu 

mediul şi condițiile în care se desfășoară activitatea, ținându-se cont de factorii care influențează 

eficiența activității educaționale: scăderea numărului de elevi ca urmare a scăderii natalității 

competiția tot mai accentuată între licee; schimbările educaționale și manageriale generate de 

reformele educaționale, politica managerială a liceului și a comunității locale. 

În acest context, proiectul își propune ca școala noastră: 

1. Să susțină învățarea continuă și mobilitatea, să devină mai receptivă la schimbare și mai 

deschisă către întreaga lume. 

2. Să promoveze echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă astel încât toți elevii 

noștri, indiferent de circumstanțele personale, sociale sau economice, să dezvolte competențe 

necesare integrării cu succes pe piața europeană a muncii. 

3. Să încurajeze creativitatea și inovarea, inclusiv spiritul întreprinzător în rândul elevilor, 

din moment ce acestea sunt vectorii-cheie ai dezvoltării economice durabile. 
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4. Acces egal la învățământ de calitate și incluziv la nivel preuniversitar și universitar. 

Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) reprezintă voința comună a personalului 

didactic, a personalului didactic auxiliar, nedidactic și a comunității (părinți si reprezentanți ai 

comunităţii locale). S-au avut în vedere următoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a 

unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor 

trei niveluri de învățământ preuniversitar, respectiv primar, gimnazial şi liceal; ofertă 

educaţională cu accent pe pregătirea viitorilor învățători și educatoare, studierea intensivă a 

informaticii pentru obținerea certificatului ECDL, menținerea ofertei diversificate de studiere a 

limbilor străine în regim de trunchi comun și ca disciplină opțională pentru pregătirea 

examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere internațională; centrarea managementului 

resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate academice 

deosebite; crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne, stabilirea de 

parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea 

dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii, 

profesionalizarea actului managerial, asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea 

procesului instructiv-educativ și gestionarea eficientă acestuia. 

Elementele de noutate pe care le propune Proiectul de dezvoltare instituţională sunt 

următoarele:  

Pe de o parte, Proiectul propune o viziune integrată asupra ciclurilor de învățământ, 

conectată la cele mai inovatoare abordări ale noii educații: formarea abilităților de viață ale 

elevilor, necesare pentru dezvoltarea individuală a fiecărui copil și tânar în contextul dezvoltării 

durabile a societății. Acesta este conceput analizând în mod egal și echilibrat toate ciclurile de 

învățământ pe care Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” le școlarizează (primar, gimnazial și 

liceal) și urmărind dezvoltarea verticală a parcursului școlar al elevului, astfel încât școala să fie 

capabilă să asigure un traseu educațional integrat, coerent și consecvent, urmărind dezvoltarea 

dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii în educaţia elevilor. Pe de 

altă parte, Proiectul de dezvoltare instituţională propune un nou stil de management școlar, 

dechis, flexibil, transparent, bazat pe consultarea părților interesate/implicate, prin facilitarea 

unui sistem de responsabilizare și comunicare eficient și eficace. 

 

 

 

CONTEXT LEGISLATIV 
 

 
Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu: 

Principalele acte normative care stau la baza realizării Planului de Dezvoltare 

Instituțională sunt: 

 

La nivel european: 
 

 Strategia Europa 2020; 

 Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale („ET 2020”); 

 

La nivel național și județean: 

 

 Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și  completările ulterioare; 
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 Programul de Guvernare 2017-2020, capitolul "Politica în domeniul educației"; 

 Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2012-2020; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educație; 

 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes 

public cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; 

 OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările ulterioare;  

 OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 

de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar cu 

modificările ulterioare; 

 OMECI nr. 5132/ 10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

 OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă 

a personalului din învăţământul preuniversitar  cu modificările și  completările ulterioare; 

 Legea nr 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ cu modificările 

ulterioare;; 

 OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor 

publice; 

 OMECTS 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a 

activitatii personalului didactic si didactic auxiliar; 

 OMENCS  nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011; 

 OMECTS 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

desfasurare a competitiilor școlare si a Regulamentului de organizare a activitatilor 

cuprinse in calendarul activitatilor educative, școlare si extrașcolare cu modificările 

ulterioare; 

 OMENCS nr. 4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului Elevului; 

 OMENCS nr. 3838/23.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor; 

 OMENCS nr. 3844/24.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 OMEN nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ 

preuniversitar; 

 OMEN nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările și 

completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților 

de învățământ preuniversitar; 

 Codul etic al profesorului aprobat prin OMEN nr. 4831/2018;  

 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Olt pentru perioada 2014-2020; 

 Starea învățământului și stadiul implementării politicii educaționale în județul Olt; 

 Ordin nr. 5347/2011 pentru aprobarea Planurilor cadru pentru profilul pedagogic; 

doc:990011903/31
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 ORDIN nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă; 

 
 

 

DIAGNOZA 
 
 

STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND ÎNDEPLINIREA SCOPURILOR ȘI 

A OBIECTIVELOR STABILITE PRIN PROIECTUL DE 

DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014-2018 
 

 

În perioada de implementare a Proiectului de Dezvoltare Instituțională pentru anii 2014-

2018 au fost întocmite  rapoarte privind starea și calitatea învățământului în care au fost analizate 

rezultatele obținute de elevii școlii la sfârșitul anului școlar și la examenele naționale. Aceste 

analize au scos în evidență în fiecare an stadiul îndeplinirii principalelor obiective și ținte 

strategice stabilite în principalul document proiectiv.  

Câteva din întrebările pe care ni le-am pus la nivelul organizației au fost următoarele: 

Ce rol concret a avut PDI-ul în viața unității școlare? 

Ce dificultăți am întâmpinat în punerea în practică a PDI? 

Cum poate deveni PDI un instrument al schimbării? 

Există într-adevăr o relație între PDI și creșterea calității educației la unitatea noastră?  

 

 

 

PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 
 

 

 Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu” este o unitate de învățământ reprezentativă pentru 

județul Olt, cu un specific aparte și unică prin profilele și specializările obținute de elevii care-i 

frecventează cursurile. De pe băncile acestei școli au plecat în toate școlile și grădinițele din 

județ și din țară cadre didactice, educatoare și învățători, cu o pregătire pedagogică deosebită, cu 

vocație pentru meseria aleasă, dar și cu grijă pentru pregătirea generală și de specialitate a 

absolvenților în acord cu nevoia societății deschise în care trăim. 

 De-a lungul istoriei de aproape 100 de ani a învățământului pedagogic din județul Olt au 

fost pregătite sute de cadre didactice care, la rândul lor, au instruit și educat zeci de mii de 

preșcolari și elevi care au achiziționat competențe deosebite în funcție de specializările absolvite, 

care le-au permis integrarea optimă în viața socio-profesională. 

 

 

ISTORIC 
 

 

„În ziua de 9 noiembrie 1919, în prezenţa notabilităţilor oraşului este inaugurată la 

Slatina, Şcoala Normală de Băieţi, cu internat în localul din strada Obrocari, nr. 76, o donaţie 

testamentară a boierului Ion Iliescu”.  
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În cererea cu nr. 53/07.11.1919 se solicită ”să se facă racordul luminei electrice la 

localul internatului din strada Obrocari, deoarece urmează deschiderea Școlii Normale.” 

În conformitate cu ordinul Ministrului Cultelor, cursurile încep la 10 noiembrie 1919, 

elevii normalişti urmând să facă practica agricolă la Şcoala de Agricultură Strehareţi – Olt. 

După numai 6 ani Școala Normală din Slatina a avut deja absovenți după cum rezultă din 

anuarul județului Olt din anul 1925. La pagina 95 este menționat faptul că ”La Școala Normală 

”Preda Buzescu” au finalizat cursurile deja 72 de absolvenți cari au ocupat locuri în 

învățământul primar rural din județul nostru și din județele învecinate.”  

Din același document, la aceeași pagină, aflăm că ”la 1 septembrie 1923 și în anul școlar 

1923-1924 școala a funcționat numai cu o clasă având 32 de bursiere și 18 absolvente, iar 

cursurile s-au ținut în localul școalei de fete, iar internatul a funcționat în casele Zahalca”. 

Școala Normală a funcționat cu numele de Preda Buzescu până în 1932. Din documentele 

aflate la Arhivele Statului rezultă că pregătirea educatoarelor și a învățătorilor a fost asigurată în 

perioadele 1948-1956 și 1968-1982 de Liceul Pedagogic Slatina. 

După 1989, în condițiile promovării valorilor democratice în țara noastră, moment în care 

județele au dobândit mai multă autonomie locală, în temeiul Hotărârii CPUN nr. 12/1990, prin 

Dispoziția nr. 45 a ISJ Olt, se înființează profilul pedagogic în cadrul Liceului Teoretic ”Nicolae 

Titulescu” Slatina.  

După 1990 unitatea de învățământ își schimbă denumirea, după cum urmează: 

 Prin Ordinul Ministerului Învățământului nr. 4413/7 iulie 1995 - Școala Normală 

,,Nicolae Titulescu”; 

 Prin Ordinul 3291/16.02.1998  – Liceul Pedagogic ,,Nicolae Titulescu”; 

 Prin OMEN nr. 4565/19.09.2000 – Colegiul Național Vocațional ”Nicolae 

Titulescu”. 

 Prin OMEN nr. 4502/27.08.2018  - Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu”. 

În cadrul filierei vocaționale funcționează astăzi la liceu clasele cu profil pedagogic de 

învățători-educatoare, dar și clase cu profil artistic de arte plastice. 

Dacă analizăm activitatea desfăşurată în unitatea noastră în ultimii ani şcolari putem 

spune, fără teama de a greşi, că ne bucurăm astăzi de acelaşi prestigiu pe care liceele pedagogice 

l-au avut întotdeauna în învăţământul românesc. Este cunoscut faptul că la admiterea în aceste 

unităţi şcolare se prezentau cei mai buni elevi din şcolile judeţului şi se întorceau după 5-6 ani în 

calitate de „dascăli” în localităţile natale.  

Funcţionarea discontinuă, încercările de „reformă” care au desfiinţat şi reînfiinţat liceul 

pedagogic în câteva rânduri au determinat o stare de  nesiguranţă în rândul elevilor şi al părinţilor 

acestora, cu repercursiuni negative asupra selecţiei resursei umane şi a calităţii procesului de 

formare iniţială a absolvenţilor acestor unităţi şcolare.  

Incertitudinea și nesiguranța în ceea ce privește viitorul liceelor pedagogice au fost 

înlăturate abia după adoptarea OUG nr. 49/2014 care modifică Art. 247 din Legea Educației 

Naționale în sensul reintroducerii funcțiilor didactice de învățător și educatoare pe care le pot 

ocupa absolvenții acestor unități de învățământ. 

Schimbările rapide în evoluția societății românești după 1990, comanda socială și nevoia 

de adaptare au determinat o anumită flexibilizare din partea unității în ceea ce privește planul de 

școlarizare. În perioada în care specializările învățător-educatoare au fost desființate la profilul 

pedagogic au apărut specializările instructor-animator, bibliotecar și pedagog școlar. Aceastea au 

funcționat o perioadă scurtă de timp, revenindu-se la situația anterioară odată cu modificarea 

Legii Educației Naționale. 

În aceeași perioadă a apărut în cadrul filierei vocaționale profilul artistic-arte plastice cu 

specializarea tehnician pentru tehnici articitce și a fost mărit numărul de clase la profilul teoretic 

cu specializările filologie și matematică-informatică. 
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 Din dorința de a fi mereu în pas cu noutățile apărute la nivel european și național, la 

învățământul primar au fost introduse începând cu anul școlar 1998-1999 clase cu program în 

cadrul Alternativei Educaționale Step by Step. Experiența și implicarea cadrelor didactice din 

această alternativă, rezultatele obținute de elevi au determinat ca Centrul de Educație și 

Dezvoltare Profesională Step by Step să aleagă unitatea noastră ca centru la nivel național de 

inițiere și formare continuă a învățătorilor din această alternativă. Aici au fost inițiate sute de 

cadre didactice care predau la învățământul primar în județele Olteniei, dar și în alte județe ale 

țării. 

Printre elementele de unicitate ale școlii noastre la nivelul județului Olt este și faptul că 

funcționează aici clase cu program suplimentar de muzică. Elevii care frecventează cursurile 

descoperă tainele interpretării muzicale instrumentale la vioară, pian, flaut, clarinet, chitară, 

xilofon etc. Pregătirea de specialitate se realizează prin disciplinele teoretice și practice care fac 

parte din curriculum național și care asigură, în ansamblul lor, realizarea finalităților 

educaționale și a standardelor de profesionalizare pentru fiecare specializare. 

 

 

NICOLAE TITULESCU (1882-1941)  
 

 

Profesor universitar de drept civil, Titulescu 

este personalitate marcantă a diplomaţiei 

europene în perioada dintre cele două 

războaie mondiale. Născut la 4 martie 1882 

în familia unui distins avocat din Craiova, 

şi-a petrecut copilăria la ţară, pe moşia 

tatălui său, în comuna Tituleşti, din Judeţul 

Olt. Cursurile primare le-a urmat în cadrul 

pensionului Javet din Craiova, anual 

trecându-şi examenele la Şcoala primară 

Obedeanu. Intră în 1893 cu media generală 

10 în clasa I a liceului din Craiova (Colegiul "Nicolae Bălcescu"). A fost cel dintâi premiant de 

onoare al liceului şi cel mai strălucit elev al şcolii, o adevărată mândrie a liceului. După 

terminarea cursurilor liceului, pleacă în Franţa, unde se va forma ca jurist la Facultatea de drept 

din Paris și obține titlul de doctor prin susținerea tezei: "La theorie des droites eventuels", în faţa 

comisiei prezidată de renumitul profesor de drept civil Planiol.  

            Nicolae Titulescu a fost cu siguranţă personalitatea cea mai marcantă a politicii externe 

româneşti din toate timpurile. Mare orator, el s-a impus întregii lumi prin calitatea discursului şi 

diplomaţie. Nu de puţine ori, distinsul său auditoriu (diplomaţi, senatori, ministri, etc) i-au cerut 

să îşi repete discursurile, doar pentru a mai avea ocazia de a-l privi pe acest om în exercitarea 

calităţilor sale. Ministru de externe al României între anii 1927-1928 și 1932-1936, ministru al 

finanţelor între 1917 şi 1921, preşedinte al Ligii Naţiunilor în doi ani: 1930 şi 1931 (fapt singular 

în istoria acestui organism internaţional), activitatea lui Nicolae Titulescu a adus în egală măsură 

beneficii imense României, dar şi Europei, ca promotor al păcii. Demis în 1936 de Carol al-II-

lea, Nicolae Titulescu, şi-a continuat din Franţa, unde s-a aflat în exil, activitatea sa pacifistă şi 

de susţinere a României. În 1941, an în care România fusese sfâşiată de mari teritorii, Nicolae 

Titulescu moare pe teritoriu străin. Dorinţa sa de a fi înmormântat în România este îndeplinită 

abia în 1992, când rămăşiţele sale pământeşti au fost înhumate la cimitirul din curtea Bisericii 

„Sfântul Nicolae” din Scheii Brașovului. Despre Nicolae Titulescu, Edouard Herriot primul 
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ministru al Franţei în acele timpuri, a exclamat: ,,Acest ministru al unei ţări mici face o politică 

în stil mare. Ce om uimitor!" 

  
 

 

 

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI  

 
      

 

„Suntem o şcoală deschisă spre o societate modernă şi pregătim elevi 

capabili să se integreze rapid în viaţa reală şi apţi să satisfacă nevoile 

comunităţii. Dezvoltăm interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă 

printr-un învăţământ axat pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi 

acţiune.”  

 

 

 

 

 

                

 

DEVIZA ŞCOLII : 

 

 

 

 „Numai împreună vom reuşi… „ 
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DECLARAŢIE DE CONVINGERI: 

 

 
Noi credem în: 

 Oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze 

dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor 

personale 

 Asigurarea respectului, egalităţii şi demnităţii fiecărui 

individ 

 Respectarea diversităţii etnice şi culturale 

 Realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor 

şi comunitatea locală 

 Implicarea celor afectaţi de decizie în luarea deciziilor 

 Recunoaşterea şi aprecierea excelenţei 

 Oferirea unor programe educative variate 

 Dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică 

 Încurajarea iniţiativei şi inovaţiei 

 Implementarea noilor tehnologii informaţionale 

 Crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică etică a 

muncii 

 Implicarea în programe europene în scopul facilitării înţelegerii procesului                                       

de integrare europeană. 

 

 

 

VIZIUNEA ORGANIZAŢIEI 

 

 
Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu” Slatina abordează procesul 

educaţional unitar, în mod sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali 

şi valorizarea resursei umane. 

 Climatul educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie 

transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a 

inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a tuturor celor 

implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie. 

Activitatea didactică este centrată pe promovarea valorilor fundamentale 

ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, respectarea 

tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea. 
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VALORILE ȘCOLII  
 

 

 Toleranță – acceptarea diferențelor individuale și de grup și a șanselor egale 

 Integritate – principii care denotă curaj, apărarea adevărului 

 Tenacitate- calitatea de a fi perseverant, insistent, dar în același timp și răbdător 

 Umanism – pune omul și valorile umane mai presus de orice, omul este valoarea 

supremă 

 Loialitate – fidelitate și sinceritate față de obiectivele unității de învățământ 

 Cooperare – cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți 

economici etc.)  

 Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și 

europene  

 Demnitate – curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori  

 Responsabilitate – capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile 

care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale  

 Disciplină – ordine, punctualitate și respectarea autorității  

 Patriotism – cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor naționale  

 

 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

 

RESURSE UMANE 

 

POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 

 
Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” este astăzi una dintre cele mai mari unităţi de 

învăţământ preuniversitar din judeţul Olt, în care au învăţat în anul școlar 2017-2018 un număr 

de 1588 elevi, după cum urmează: 

 417 la învățământ primar cu clase tradiționale și 5 clase cu program specific 

Alternativei Educațioale Step by Step; 

 313 elevi în ciclul gimnazial; 

 224 elevi, filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învățători-

educatoare; 

 95 elevi, filiera vocațională, profil artistic, specializarea arte plastice, arte 

decorative; 

 370 elevi, filiera teoretică, profil umanist,  specializarea filologie; 
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 169 elevi, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică; 

 210 elevi, învățământ cu program suplimentar de muzică, ciclul primar și 

gimnazial.   

 

 

Situația școlară în anul 2017-2018 a fost următoarea: 

 

 

Nivelul  Înscrişi  Veniţi Plecaţi Promovaţi Repetenți 

Primar 417 12 15 414  

Gimnazial 313 5 10 301 7 

Liceal 858 3 13 834 1 

Total 1588 20 38 1523  

 

 

 

 

 
 

 

Un element care trebuie să ne preocupe acum și poate mai mult în viitor în condițiile 

aplicării finanțării care urmează elevul este mișcarea elevilor. Pe lângă scăderea naturală a 

numărului de copii, fenomen constatat la nivel național, observăm că în anul școlar 2017-2018 la 

unitatea noastră s-au transferat 20 de elevi și au plecat 38 de elevi. Este necesară o analiză pentru 

depistarea cauzelor care au determinat micșorarea numărului la sfârșitul anului astfel încât să fie 

evitate situații de restrângere de activitate a personalului didactic.  

Din acest motiv politica privind resursele umane a unității a fost una prudentă, ceea ce 

considerăm că se impune și în perioada următoare. De altfel, Consiliul de Administrație a avut în 

vedere și în acest an școlar realizarea unei încadrări cu gândul la viitorul unității școlare, 

siguranța personalului didactic titular, vacantarea posturilor şi catedrelor astfel încât să fie 

respectată stabilitatea de care aminteam mai sus. 
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La nivel  liceal situația s-a prezentat la sfârșitul anului școlar 2017-2018 după cum 

urmează: 

 

 

Profil  Înscrişi  Veniţi Plecaţi Promovaţi Repetenți 

Pedagogic  224  3 221  

Artistic  95  8 87  

Umanist 370 3 13 359 1 

Real 169  2 167  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pe tranșe de medii situația școlară a fost următoarea: 

 

 

Nivel Profil Promovați 5,00-6,99 7,00-8,99 9,00-10 

Primar    224 10 89 315 

Gimnazial   301 14 142 145 

 

 

Liceal 

Pedagogic 221 - 64 157 

Artistic  87 11 62 14 

Umanist 359 2 211 157 

Real 167 10 111 48 
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An școlar 2018-2019 

 
 

Conform situației statistice în anul școlar 2018-2019 au fost înscriși la început de an: 

 380 elevi la nivel primar; 

 316 elevi la nivel gimnazial; 

 220 elevi la profil pedagogic-specializarea învățători-educatoare; 

 63 elevi la profil artistic-specializarea tehnician tehnici artistice; 

 373 elevi la profil umanist-specializarea filologie; 

 172 elevi la profil real-specializarea matematică-informatică; 

 200 elevi la program suplimentar de muzică. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REZULTATE EXAMENE NAŢIONALE 

 

 
Analizând rezultatele obţinute de elevii CNV “Nicolae Titulescu” în anul școlar 2017-

2018 la Evaluarea Națională se constată că acestea sunt foarte bune, se mențin la nivelul 

ultimilor ani, procentul general de promovabilitate fiind 92,47%. Aceste rezultate au avut drept 

urmare admiterea elevilor noștri la cele mai bune licee din judeţ. 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ – 2018 

 

 
Prezenți Proba  Note 

sub 5 

5.00-

5.99 

 

6.00-

6.99 

 

7.00-

7.99 

 

8.00-

8.99 

 

9.00-

9.99 

 

10 

 

93 Română 1 5 10 17 31 28 1 

93 Matematică 25 20 16 13 12 5 2 

93 Media  7 12 18 29 17 19  1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Privind graficul de mai sus observăm că aprox. 30% dintre elevi au obținut la evaluarea națională 

medii între 7-8, în timp ce 27 de elevi sunt peste aceste medii, iar 37 sub medie cu cea mai mare 

pondere. Dacă doar 1 elev a obținut media 10, constatăm că 7 elevi au obținut note sub 5.  

 

 

 

 

 

7

12

18

29

17
19

1

0

5

10

15

20

25

30

35

Sub 5 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9.99 10

Evaluare Națională 2018

Media



17 

 

BACALAUREAT – 2018 

 

 
În urma analizei rezultatelor obţinute de absolvenţii noştri la examenul de Bacalaureat din 

sesiunile 2018 am constatat că acestea sunt peste  media la nivelul judeţului, având o 

promovabilitate de 75,52 %.  

Din totalul de 252 candidati înscrişi la examenul de bacalaureat, s-au prezentat la examen 

241 elevi.  Au fost declaraţi promovaţi  în urma contestaţiilor, un număr de 182 elevi, ceea ce 

înseamnă 75,52 %, iar respinşi 59, adică 24,48 %. Dintre cei respinşi, 42 au avut media sub 5, iar 

17 au obţinut media între 5 şi 6. 

 

 
Nr. elevi 

Înscriși 

Prezenți Neprezentați Reușiți 

 

Din care cu medii: 

252 241  

(95,63%) 

11 

(4,37%) 

182 

(75,52%) 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

41 

(22,53%) 

49 

(26,92%) 

50  

(27,47%) 

42 

(23,08%) 

0 

(0%) 

 

 

Pe tranşe de medii, pentru elevii promovaţi situaţia se prezintă în felul următor:  

- Cu medii între 6 - 6,99 sunt 41 de elevi, procent 22,53 %; 

- Cu medii între 7- 7,99 sunt 49 de elevi, procent 26,92 %; 

- Cu medii între 8- 8,99 sunt 50 de elevi, procent 27,47 %; 

- Cu medii între 9- 9,99 sunt 42 elevi, procent 23,08 %. 
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Rezultatele bune obţinute de elevii liceului nostru se datorează, în mare parte măsurilor 

concrete luate în urma simulării examenului de bacalaureat, fapt care a creat premisele pentru 

abordarea cu responsabilitate a acestuia. 

            Ca măsuri remediale în urma analizei rezultatelor simulării la examenul de bacalaureat 

ne-am propus: 

 

1. Prezentarea şi analiza rezultatelor la examenul de simulare de către profesorul diriginte la 

nivelul fiecărei clase de elevi, şi întocmirea proceselor verbale pri care elevii au luat la 

cunoştinţă 

2. Monitorizarea permanentă de catre profesorii claselor şi diriginti a situaţiei şcolare a 

elevilor care nu au reuşit sa ia note de trecere 

3. Intensificarea comunicării cu parinţii elevilor care susţin examenul de bacalaureat. 

4. Pregătirea suplimentară a viitorilor candidaţi , conform unui grafic stabilit la începutul 

anului şcolar 

5. Continuarea programelor de pregătire cu elevii şi în perioada de după 1 iunie. 

 

 

 

 

Rezultatele elevilor participanți la etapele Naționale ale 

Olimpiadelor Școlare în anul școlar 2017-2018 

 

 
 

Nr.  

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Disciplina 

 

Clasa  Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 

 

1.  Coman Raluca 

Ruxandra 

Concursul „Cultură şi 

spiritualitate românească” 

– Etapa Naţională 

6 A Menţiune Buşoiu 

Mihaela 

2.  Cârnaru Annelise 

Maria Cornelia 

Olimpiada de Limba şi 

Literatura Română 

6 A Premiul 

Special 

Buşoiu 

Mihaela 

Concursul Naţional de 

Geografie „La Scoala cu 

Ceas” 

6 A Premiul I Datcu Paula 

Concursul Naţional de 

Geografie „Terra” 

6 A Premiul I Datcu Paula 

Concursul Naţional 

Ortofrancais 

6 A Premiul I Velcea 

Adriana 

3.  Manta Ştefania 

Cătălina 

Olimpiada de Limbi 

Romanice-Lb. Franceză 

7 B Premiul II  

Velcea 

Adriana  

Concursul Naţional 

Ortofrancais 

7 B Premiul I 
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4.  Florea Ştefan 

Mihai 

Concursul Naţional de 

Geografie  „La Şcoala cu 

Ceas” 

8 C Premiul I 

 

 

 

 

Dinu Emilia 

Olimpiada Naţională  de 

Geografie 2018 

Brăila 

8 C Premiul 

special 

5.  Băjan Erik Marius Concursul Regional de 

Muzică, Arte Plastice şi 

Artă Dramatică 

3 A Premiul I  

 

 

Brăileanu 

Victoria Olimpiada de Interpretare 

Vocală, Instrumentală 

3 A Premiul II 

6.  Popovici Alesia 

Felicia Maria 

Concursul Regional de 

Muzică, Arte Plastice şi 

Artă Dramatică 

2 C Premiul II 

7.  Dumitru Delia 

Cristina 

Olimpiada de Interpretare 

Vocală, Instrumentală 

3 A Premiul I Prodan 

Rodica 

Prof. 

corepetitor 

Enoiu Ioana 

8.  Popa Alexandra 

Larisa 

Concursul Regional de 

Muzică, Arte Plastice şi 

Artă Dramatică 

7 A I Butucea 

Nicolina 

prof. 

acompaniator

Mustăţea 

Lenuţa 
Olimpiada de Interpretare 

Vocală, Instrumentală 

7 A II 

9.  Corul ”Dolce” al 

Liceului Teoretic 

”Nicolae 

Titulescu” 

Educatie  

Muzicala 

 Olimpiada Națională 

Corală 

6 B II Geanta 

Alexandra – 

dirijor 

Balint 

Gheorghe  - 

corepetitor 

10.  Neacşa Lorena 

Constantina 

Concursul Regional de 

Creaţie Literară – Lb. 

Franceză 

8 A Premiul I Cîciu Elly 

11.  Fedeleşanu 

Beatrice Ana 

Maria 

Concursul Naţional 

Ortofrancais 

6 A Premiul 

III 

Velcea 

Adriana 

12.  Dumitrache 

Tatiana Ana 

Maria 

Concursul Naţional 

Ortofrançais 

6 A Premiul 

III 

Velcea 

Adriana  

13.  Shehu Afija Concursul Naţional 

Ortofrançais 

6 A Premiul 

III 

Velcea 

Adriana  

14.  Iacob Ana Maria Concursul Naţional 

Ortofrançais 

6 A Premiul 

III 

Velcea 

Adriana  

15.  Niţoi Maria Concursul Naţional 

Ortofrançais 

6 A Premiul 

III 

Velcea 

Adriana  
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16.  Sîrbu Ioan 

Alexandru 

Concursul Naţional 

Ortofrançais 

6 A Premiul 

III 

Velcea 

Adriana  

17.  Florescu Livia 

Elena 

Concursul Naţional 

Ortofrançais 

6 B Premiul 

III 

Velcea 

Adriana  

18.  Lifu Alexandra 

Mihaela 

Olimpiada Națională de 

Pedagogie 

10 P Diplomă 

de 

participare 

Boiangiu 

Carmen 

19.  Cîmpeanu 

Gabriela 

Olimpiada Națională de 

Pedagogie 

10 P Diplomă 

de 

participare 

Boiangiu 

Carmen 

20.  Pîrva Florentina Olimpiada de Religie 

Ortodoxa 

10 Menţiune Geamănu 

Ştefania 

21.  Stoica Bianca 

Elena Cristina 

Olimpiada Animatorilor 12 Mențiune  

Bucur 

Beatrice 

Popescu 

Carmen 

22.  Vișan Mariana 

Florentina 

Olimpiada Animatorilor 11 Mențiune 

23.  Lepădatu Flori 

Cătălina 

Olimpiada Animatorilor 12 Mențiune 

24.  Popa Denisa 

Andreea 

Olimpiada Națională de 

Pedagogie 

11P2 Diplomă 

de 

participare 

Popescu 

Carmen 

25.  Stoica Bianca 

Elena Cristina 

Olimpiada Națională de 

Pedagogie 

12 Diplomă 

de 

participare 

Pălărie 

Marius 

26.  Pădureanu Ana 

Ioana 

Olimpiada de Lingvistică 

“Solomon Marcus” 

10 Diplomă 

de 

participare 

Vlădescu 

Cristiana 

27.  Franț Maria 

Alexandra 

Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură şi Istoria Artei 

12 Premiul II Badea Delia 

28.  Moroşan  

Emanuela Maria 

 

Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură şi Istoria Artei 

11 Premiul I Burdulea 

Felicia 

Vâlcea Elena 

Adriana 

Podoleanu 

Cătălin 

 

29.  Mincă Anamaria Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură şi Istoria Artei 

11 Diplomă 

de 

participare 

Păcală Maria 

30.  Ilie Andreea 

Gabriela 

Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură şi Istoria Artei 

I2 Diplomă 

de 

participare 

Vâlcea Elena 

Adriana 
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RESURSE UMANE 

 

 
PERSONAL DIDACTIC - ÎNCADRARE 2018-2019 

 

Total Titulari Detaşaţi Suplinitori Plata cu ora 

118 101 5 5 7 

 85% 4,5% 4,5% 6% 

 

 

 
 

 

GRADE DIDACTICE 
 

Total Doctorat Gradul I Gradul II Definitiv Fără grad 

118 4 94 10 6 4 

 3% 80% 9% 5% 3% 
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PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR, după cum urmează: 

 3 secretar 

 2 contabil 

 2 bibliotecar 

 1 laborant 

 2 informatician 

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

 3 muncitori 

 14 îngrijitori 

 5 paznici 

  

 

Un alt element demn de analizat este şi pregătirea profesională şi metodică a colectivului 

didactic. Dintre cele 118 de cadre didactice 4 cu titlul de doctor, 94 au gradul I, 10 gradul II, 6 

definitivatul şi 6 fără grad didactic.  

După cum se poate observa din graficele ataşate procentul de titulari este de aprox. 86%, 

ceea ce constituie un punct tare care trebuie să se reflecte în rezultatele obținute de elevii noștri. 

Un punct tare este și faptul că 83% dintre cadrele didactice au titlul științific de doctor și gradul 

I.  

Performanţa şi calitatea nu se pot realiza fără o resursă umană competentă. În acest 

context, recrutarea, selecţia, perfecţionarea profesională capătă noi dimensiuni legate de 

actualitatea problematicii.  

Nu serveşte la nimic implementarea sistemului de management al calităţii, al dezvoltării 

instituţionale, de implementare al unui PDI realizat în conformitate cu toate documentele 

recomandate, dacă angajaţii nu sunt pregătiţi pentru acestea. Organizaţiile care au reuşit să 

implementeze documente programatice întocmite realist sunt cele care au avut mesaje clare 

privind necesitatea schimbării.  

Evident, la nivelul actualelor instituţii de învăţământ nu se poate discuta despre existenţa 

unui serviciu de personal adecvat noilor cerinţe ale sistemului de management deoarece 

autonomia din acest punct de vedere este parțială. Dacă se are în vedere că nici sistemul naţional 

de educaţie, nici activitatea de recrutare/selecţie de personal în sistem nu asigură în totalitate 

performanţa personalului, se impune ca tocmai instituţia de învăţământ să-şi stabilească drept 

prioritate dezvoltarea resurselor umane, după ce în prealabil, a realizat ansamblul de activităţi 

privind aprecierea acestora în cadrul gestiunii carierelor.  

Pentru a face faţă nevoilor de moment ale şcolii, dornică să implementeze sistemul de 

management al dezvoltării instituţionale, Consiliul pentru curriculum care are în componență pe 

responsabilii comisiilor metodice și șefii de catedră se poate constitui într-un veritabil 

DEPARTAMENT DE FORMARE – DEZVOLTARE RESURSE UMANE ŞI 

GESTIONAREA CARIERELOR.  

Adevărul care a fost înţeles de către cei de la Gallup după 40 de ani de cercetări în 

domeniul resurselor umane, poate fi transpus la realităţile unei instituţii de învăţământ astfel:  

„Nu există profesori talentaţi în general, ci doar profesori talentaţi într-o anumită unitate 

şcolară, cu un anumit manager, cu un anumit şef de arie curriculară şi cu anumiţi 

beneficiari (elevi).” 
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Cei mai potriviţi membri ai personalului instituţiei noastre de învăţământ, care pot 

stimula în primă fază cariera şi personalitatea cadrelor didactice în interesul organizaţiei, în 

actualele realităţi ale şcolii româneşti, pot fi responsabilii comisiilor metodice/şefii de catedră. 

Portofoliul şefului de catedră şi portofoliul cadrului didactic devin, în aceste condiţii, 

instrumente utile pentru dezvoltarea resursei umane (având în vedere atât nevoile organizaţiei cât 

şi nevoile / aspiraţiile individuale).  

Beneficiind de o nouă imagine, acordând sprijin şi ajutor individual beneficiarilor 

pentru a răspunde nevoilor individuale de învăţare, preţuri la cursurile de formare cu adulţii, 

practicate după posibilităţile acestora, calitate nu doar pentru a oferi un „serviciu de bază” şi 

proiectare, prin oferirea unor cursuri în regim full time, şcoala se diferenţiază de ceilalţi 

furnizori, pentru a-şi asigura o poziţie competitivă. Această planificare pe termen lung a fost 

impusă de însăşi piaţa muncii. 

                

 

 

RESURSE INFORMAŢIONALE:  

 
 Manuale; 

 Auxiliare; 

 Atlase, Mulaje, Planșe,etc; 

 Enciclopedii; 

 Ghiduri metodologice; 

 Suporturi de curs şi CD-uri. 

 

 

 

SISTEME DE SECURITATE: 

 

 Unitatea de învățământ este dotată cu sisteme de supraveghere video permanentă în 

ambele corpuri de clădire (câte 16 camere pe holuri și curtea școlii); 

 Securitatea este asigurată în ambele corpuri de sisteme de acces cu cartelă, iar pe timpul 

nopții cu senzori de mişcare și sistem de alarmă conectat cu firma de pază care asigură și 

intervenția rapidă; 

 Unitatea asigură paza pe timpul desfășurării programului, respectiv între orele 7,30-

19,30, cu doi agenţi de pază, câte unul pentru fiecare corp;  

 Pe timpul nopții există și agenți de pază, angajați ai unității. 

 

DATE DE CONTACT : 
 

Adresa: Slatina, Olt, Aleea Rozelor Nr. 5 

Telefon: 0249-437444, 0349-407374; Fax: 0249-437444 

E-mail:cnv_ntitulescu@yahoo.com 

Site: www.cnvnt.ro 
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RESURSE MATERIALE: 
 

Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” dispune de resurse materiale care asigură condiţii 

didactico-materiale: 63 săli de clasă (inclusiv cele de la profilul muzică) amenajate cu mobilier 

modern, cu un climat personalizat după profilul specializării în care sunt amenajate.  

Resursele materiale care asigură desfășurarea unui proces educaționale la standardele de 

calitate prevăzute de legislația actuală sunt: 

- 42 săli de clasă  

- 6 laboratoare 

- 5 cabinete metodice 

- 2 săli de sport 

- 3 laboratoare informatică în reţea AEL (75 calculatoare) 

- 1 laborator informatică cu imprimantă 3D 

- laborator multimedia 

- 19 săli de studiu muzică instrumentală 

- 3 ateliere arte plastice 

- Amfiteatru fonic 

- Terenuri de sport  

Bibliotecile din cele două corpuri au peste 37 mii volume și înregistrează un mare număr de 

cititori, elevi de la toate ciclurile de învățământ. 

Şcoala dispune de sistem propriu de încălzire în ambele corpuri cât şi în sălile de sport. 

În următorii ani ne propunem: 

- continuarea amenajării şi modernizării sălilor de clasă; 

- recondiţionarea amfiteatrului fonic, atât pe exterior cât și în interior;  

- amenajarea unor ateliere de arte plastice dotate cu mobilier specific; 

- dotarea celor două săli de sport cu aparatura necesară desfăşurării normale a 

activităţilor; 

- dotarea tuturor sălilor de clasă cu calculatoare, videoproiectoare, table interactive; 

- amenajarea și modernizarea băilor și a holurilor; 

Spaţiile şcolare se încadrează în normele de igienă şcolară, toate fiind autorizate sanitar. 

Deoarece nu s-au construit spaţii noi şi nu s-au modificat cele existente nu este nevoie de 

autorizaţie de securitate la incendiu. 

  

 

 

 

   FACILITĂŢI OFERITE ELEVILOR: 
 

 

Pe lângă pregătirea generală şi de specialitate suntem preocupaţi de asigurarea unei stări 

de bine a elevilor şi a angajaţilor pornind de la ideea că numai în acest mod rezultatele obţinute 

pot fi îmbunătăţite, iar calitatea serviciilor va fi apreciată de către beneficiarii direcţi, indirecţi şi 

comunitate. Astfel suntem preocupaţi de organizarea unor activităţi extracurriculare şi facilităţi:  

 

Activităţi extracurriculare: 

 
 Balul Bobocilor; 
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 Balul Absolvenţilor; 

 Balul Holloween; 

 Vizionări de teatru şi film;  

 Participare la traininguri de specialitate; 

 Excursii; 

 Premii, diplome, medalii pentru elevii cu rezultate remarcabile în activitatea şcolară;  

 Expoziţii; 

 Activităţi de voluntariat; 

 Activităţi în cadrul unor proiecte europene; 

 Activităţi de autocunoaştere, informare, dezvoltare personală pentru o carieră 

profesională de succes. 

 

 

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ 

OFERITĂ ELEVILOR 

 

 
Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă a 

activităţii şcolii noastre. Au fost amenajate cabinete de orientare şi consiliere profesională în 

spaţii care oferă un ambient plăcut şi cu o dotare corespunzătoare: calculator, materiale 

documentare (pliante, broşuri, reviste etc.). În prezent activitatea cabinetelor este asigurată de 

către doi psihologi şcolari, cadre didactice cu multă experință, câte unul pentru fiecare corp al 

unităţii.  Activitatea de consiliere se adresează atât elevilor cât şi părinţilor acestora. 

Promovarea conceptelor „educaţie pentru toţi” şi „educaţie pentru fiecare” prin 

reformarea politicilor educaţionale, a avut un profund impact în unitatea noastră asupra dinamicii 

procesului de integrare şcolară a elevilor cu cerinţe educative speciale. Pentru integrarea 

eficientă a copiilor cu deficienţe în şcolile da masă, a fost necesară crearea unor servicii de 

sprijin şi asistenţă educaţională, de care să beneficieze elevii cu nevoi speciale din școală.  

Definiţia cerinţelor educative speciale, aşa cum se regăseşte în actul normativ (Ordinul 

5574/ 2011) care reglementează organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru elevii cu 

CES este: „cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).  

În sprijinul acestor elevi își desfășoară activitatea în unitatea noastră un cadru didactic de 

sprijin (itinerant) cu pregătire superioară de specialitate. 

 

 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN  
 

CONTEXTUL EUROPEAN 
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Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă 
 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a 

Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi 

să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de 

ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-

26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi 

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă:  

 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare  

 Creştere durabilă:  

 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor 

şi ecologice 

 Creştere inclusivă: 

 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

  

Ţinte: 

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:  

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții;  

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %;  

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar 

trebui să fie de cel puțin 40 %;  

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui 

să fie sub 10 %;  

5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;  

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ținte sunt propuse ca 

instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: O Uniune a inovării,  

                                                                    O Agendă Digitală pentru Europa;  

                                                                    Tineret în mişcare; 
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 2 iniţiative pentru creştere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al  

utilizării resurselor;  

                                                                    O politică industrială integrată pentru era 

globalizării;  

 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de         

muncă; 

                                                                  Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

 

Iniţiativa: ,,Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă"  

 

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior 

şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor 

cerute pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 

 

Iniţiativa: “Tineretul în mișcare”  

 

Linii de acțiune principale:  

 

 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențe-

cheie și excelență:  

 Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui 

mai bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare 

 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu  

 Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază 

pentru planificarea carierei (informații referitoare la parcursurile educaționale și 

de formare, oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii 

sectoarelor și profesiilor cu potențial de angajare.  

 Promovarea învățării și predării de calitate  

 Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe 

cunoaștere, de ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele 

antreprenoriale, TIC, învățarea online, competențele în domeniul matematicii 

(inclusiv competențele numerice) și științelor;  

 

 

 

 

CONTEXTUL NAŢIONAL 
 

 

Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele 

asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări:  

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 18,1% în 2014, în creştere cu 0,8 puncte 

procentuale față de anul precedent şi la 7 puncte procentuale peste media europeană de 11,1%, 
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este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în 

direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020;  

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția 

țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25% în 2014. Cu toate 

acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la 

nivelul UE 28: media europeană de 37,9% în 2014, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar 

contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către 

aceștia, cât și de către familii și cadre didactice;  

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în 

programul PISA20. În ciuda unui progres bun înregistrat față de testarea anterioară la evaluarea 

PISA 2009, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, participanți la testele PISA din anul 

2012, indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute de citire - 37,3%, 

matematică - 40,8% și științe exacte - 37,3%, în condițiile în care media europeană, în același an, 

a fost de 17,8% la citire, 22,1% la matematică și 16,6% la științe, iar ținta din Cadrul strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 propusă la 

nivel european pentru anul 2020 este de 15%;  

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție 

descrescătoare după anul 2009. În cazul absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-

4, rata de ocupare în 2014 a fost de 57,2%, faţă de 69,1% în 2009. Cu o rată a ocupării 

absolvenților de 66,2% în anul 2014, pe ansamblul nivelurilor de educație ISCED 3-8, România 

se plasează sub media europeană, de 76,2% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european 

pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare 

în România a fost, în 2014, de 65,7% față de media europeană de 69,2%, fără progrese 

semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel național pentru 

anul 2020;  

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, 

în 2014, de 1,5 %, mult sub valoarea europeană de 10,5% și departe de ținta de 12% propusă de 

România pentru 2020. 

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional 

de Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare 

economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea 

unui larg consens la nivelul întregii societăţi, au constituit factori determinanţi pentru 

transpunerea în realitate a acestor obiective şi priorităţi naţionale. 

În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile Comisiei 

Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de 

educaţie şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare 

mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea 

atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020.  

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele 

actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, 

Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. În elaborarea legii, în afara 

documentelor politice şi de expertiză naţionale, pentru întocmirea soluţiilor legislative propuse 

au fost consultate şi analizate comparativ legislaţiile altor state. S-a acordat o atenţie deosebită 

tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie 

dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Demersul 

legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare.”  
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Prin Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi 

cu Cadrul European al Calificărilor  
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia 

timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); 

introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului 

gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană 

poate intra pe piaţa muncii în mod legal.  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 

reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor 

acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are 

nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru 

incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va 

cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va 

putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările 

elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a 

IX-a.  

     4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în 

sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va 

deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei 

Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului 

respectiv.  

  5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după 

şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente 

frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice 

dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse 

pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii 

unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal 

(filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. 

între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la 

vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin 

unui program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare 

Cadrului Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia 
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în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de 

profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma 

înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, 

prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 

domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de 

conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie 

permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui 

copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 500 Euro).  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 

parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea 

competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, 

legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de 

Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile 

în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.  

 

 

 

 ANALIZA MEDIULUI LOCAL 
  

 

  În contextul tendinţelor identificate pentru mediul de afaceri ţinând cont de priorităţile 

stabilite prin Planul de Dezvoltare Regională precum şi din perspectiva integrării în UE, se 

apreciază că până în anul 2020 se vor înregistra creşteri economice în diferite domenii de 

activitate. Pentru aceste domenii este oportună extinderea capacităţilor de formare pentru a 

răspunde nevoilor de calificări pe piaţa muncii. 

Populaţia şcolară a unităţii noastre cuprinde elevi de vârste diferite, de la clasa pregătitoare până 

la clasa a XII-a şi provine în majoritate din municipiul Slatina dar şi localităţile judeţului Olt. 

  În conformitate cu domeniile prioritare stabilite în Strategia de dezvoltare pentru perioada 

2014-2020 elaborată de Consiliul Judeţean Olt se desprin următoarele idei: 

La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a judeţului Olt era de 436400 persoane, din care 222115 

femei (50.89 %). Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 

52.87 mii persoane (din care, 26,74 mii femei). Populaţia stabilă a celei mai mari localităţi din 

judeţ este de 70,29 mii persoane. Populaţia stabilă a celor mai importante oraşe este următoarea: 

Slatina (70,29 mii persoane), Caracal (30,95 mii persoane) şi Balș (18,16 mii persoane). 

Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă sunt : Osica de Sus, Brastavățu, Izbiceni, 

Fărcașele, Tia mare, Rusănești, iar cele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din 

populaţia stabilă sunt: Topana, Tătulești, Baldovinești, Sâmburești, Făgețelu, Dobrețu. 

  Printre prioritățile identificate la nivelul județului Olt care au strânsă legătură cu sistemul 

de învățământ amintim: 

  Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a 

incluziunii sociale, abordare integrată a aspectelor sociale. 

  Ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și educația ar trebui să rămână principalele 

preocupări pentru țara noastră. Reducerea sărăciei rămâne, de asemenea, o prioritate foarte 

importantă și o parte considerabilă din resusele disponibile ar trebui dedicată promovării 

incluziunii active. Situația socială actuală a judeţului Olt este generată de probleme actuale: 

comunităţi afectate de restructurări în industria energetică, număr mare de persoane asistate 

social, probleme ale grupurilor vulnerabile, respectiv copii din instituţiile pentru protecţia 
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copilului, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat privind protecţia copilului, copii şi 

tineri cu dezabilități, copii ce provin din familii monoparentale, copii şi tineri de etnie romă. 

Serviciile sociale oferite la nivelul judeţului Olt trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, 

familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 

prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.    

Operațiuni/activități indicative: 

 Creșterea accesului la serviciile sociale, de sănătate și educaţie;  

 Dezvoltarea şi coeziunea comunitară în jurul identităţii locale;  

 Consilierea şi oferirea de asistenţă pentru integrarea socială a grupurilor vulnerabile;  

 Dezvoltarea economiei sociale. 

  Domeniu de intervenție: 4.1: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții Operațiuni/activități indicative:  

 Măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la 

învățământ; - Dezvoltarea sistemului de educație (preuniversitar și universitar) și formare 

profesională inițială și facilitarea tranziției de la școală la piața muncii;  

 Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă (FPC), creșterea accesului și 

participării la învățarea pe întreg parcursul vieții  

 Creșterea adaptabilității forței de munca și a întreprinderilor la nevoile pieței muncii 

  Domeniul de intervenție 4.2: Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă 
Operațiuni/activități indicative: 

 Stimularea ocupării prin intermediul AES (activități economie socială);  

 Stimularea activităților independente și a spiritului antreprenorial;  

 Activități de informare/consiliere/mediere în vederea creșterii gradului de coeziune și 

consens la nivelul comunității;  

 Măsuri active pe piața forței de muncă și instruire în special pentru șomeri și grupuri 

dezavantajate;  

 Accesul la angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele 

inactive etc. 

 

TENDINŢE DEMOGRAFICE 
 

 

Evoluţia structurii pe grupe de vârstă relevă apariţia unui proces lent dar constant de 

îmbătrânire demografică generat de scăderea natalităţii. 

Datele Institutului Naționale de Statistică ne arată faptul că cea mai vârstnică populație se 

află în județele Caraș Severin, Hunedoara, Vâlcea, Mehedinți, Olt, Teleorman, Prahova, Buzău și 

Brăila, unde vârsta medie este de peste 43 de ani. Populația României continuă să îmbătrânească, 

astfel că vârsta medie a fost în 2017 de 41,7 ani. Spre comparație, în anul 2008 vârsta medie a 

populației din România era de 38,7 ani. 

Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a judeţului să 

continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS asupra populaţiei 

regiunii pentru perioada 2003-2025.  
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 Efectele social-economice ale acestei evoluţii a populaţiei judeţului din ultimii ani, vor fi 

de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia 

şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.).  

Populaţiei de vârsta şcolară (3-24) are cele mai mari scăderi la nivelul regiunii și al 

județului Olt. Pe grupa de vârstă şcolară 3-6 ani scăderea este de 40,7% (la nivel regional este de 

19,7%); la grupa de vârstă şcolară 7-10 ani scăderea este de 49,2%% (la nivel regional este de 

33,2%); la grupa de vârstă şcolară 15-18 ani scăderea este de 67,2% (la nivel regional este de 

41,9%). Concluziile sunt următoarele : 

- Îmbătrânirea populaţiei la nivelul întregii regiuni si a judetului Olt  

- Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, cu implicatii asupra populaţiei 

de vârstă şcolară 

- Pe medii rezidenţiale scăderea cea mai semnificativă s-a produs în mediul rural, faţă de 

mediul urban unde scăderea a fost mult mai redusă, cu mentinerea totusi a preponderenţei 

populaţiei rurale (59,46%), faţă de populaţia din mediul urban (40,54 %) 

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” a şcolarizat în anul şcolar 2017-2018 un număr de 

1523 elevi la ciclul primar, gimnazial şi liceal şi 210 elevi la şcoala de muzică şi arte plastice cu 

program suplimentar. 

În ultimii ani se observă o migraţie a populaţiei către mediul rural şi continuă migraţia 

externă către ţările europene mai ales.  

Sporul natural negativ este principalul factor care determină scăderea populaţie în general 

şi a celei şcolare în special. 

Fenomenul de îmbătrânire demografică reclamă implementarea unor politici care să 

conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi pe de o parte, iar pe de altă parte va determina 

modificarea ponderii tinerilor în structura populaţiei ocupate în sensul creşterii oportunităţilor de 

integrare profesională a acestora în toate sectoarele vieţii economice. 

 

 

 

 

TENDINŢE PRIVIND POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 
 

- Reducerea numărului de elevi este un element critic care trebuie luat în calcul la 

proiectarea reţelei şcolare şi a proiectului planului de şcolarizare la nivelul unităţii 

noastre. 

- Pe termen scurt şi mediu şi la nivelul judeţului Olt se poate constata nevoia de calificare 

de nivel 2, creştere a nevoilor de calificare pe termen lung și se poate anticipa o creştere a 

nevoilor de calificare pentru nivelul 3. 

- Se pune accent pe competenţe legate de lucrul în echipă, cunoaşterea ofertei, realizarea 

operaţiilor la locul de muncă, comunicare, cunoştinţe minime de IT, folosirea tehnicilor 

promoţionale la locul de muncă, igiena şi securitatea muncii, tranziţia de la şcoală la locul 

de muncă, dar mai ales responsabilitate şi eficienţă în rezolvarea de probleme. 
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ANALIZA DE NEVOI (SWOT) 

 
CURRICULUM 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

- Existența materialului curricular pentru fiecare 

ciclu de școlarizare: planuri-cadru, programe 

școlare, auxiliare didactice, ghiduri metodologice 

etc.; 

- Existența manualelor digitale la învățământul 

primar și gimnazial (clasele a V-a și a VI-a); 

- Implicarea cadrelor didactice în elaborare de 

auxiliare curriculare și ghiduri metodologice 

avizatede ISJ; 

- Organizarea pregătirii suplimentare pentru 

participarea la concursurile și olimpiadele școlare și 

obținerea unor rezultate foarte bune; 

- Exploatarea eficientă a resursei de timp în 

respectarea programelor, în pregătirea copiilor; 

- Participarea multor cadre didactice 

la stagiile de formare în problematica reformei 

învățământului (utilizarea calculatorului, metode 

interactive, inteligențe multiple, evaluare, abilitare 

curriculară etc); 

- Implementarea și funcționarea Alternativei 

Educaționale Step by Step; 

- Rezultate foarte bune la Evaluarea Națională, 

procent foarte mare de promovabilitate (99%); 

- Existenta celor 3 niveluri de invatamant: primar, 

gimnazial, gimnazial și liceal; 

- Filierele, profilele şi specializările diversificate şi 

unice la nivelul judeţului constituie un avantaj în 

realizarea planului de şcolarizare; 

- Existența claselor cu program suplimentar de 

muzică. 

 

- Utilizarea insuficientă a metodelor 

interactive în procesul instructiv-educativ; 

- Utilizare insuficientă a echipamentelor 

moderne în procesul instructiv-educativ; 

- Derularea formală a unor ore de 

Consiliere și orientare (dirigenție); 

- Lipsa organizării unor activități de 

dezvoltare și recuperare în învățare; 

- Numar mic de discipline opționale predate în 

școală; 

- Aplicarea unor strategii neadecvate nivelului 

elevilor și a unui demers didactic nediferențiat, 

predominant informativ; 

- Lipsa unor experiențe de învățare stimulative 

și variate, desfășurate în clasă și în mai ales în 

afara ei, conectate la situatii de viață reale. 

- Comunicare insuficientă privind rezultatele 

școlare, extrașcolare, grad de satisfacție a 

beneficiarilor, interese etc. care să fie analizate 

comparativ pentru a determina o strategie de 

interventie aplicată, concretă. 

Oportunitati Ameninţări 

- Existența unui cadru legislativ care conferă 

unităţilor de învățământ autonomie privind oferta 

CDȘ, dar și responsabilizează mai mult școala față de 

obiectivele unui învățământ performant; 

- Existența programelor de formare a cadrelor 

didactice în domeniul reformei învățământului și 

alinierii la standardele europene (metode activ-

participative, utilizare TIC, învățarea centrată pe 

- Legislatia schimbatoare în domeniul 

sistemului de învățământ și al curriculum-ului 

școlar; 

- Baza materială existentă nu permite 

realizarea tuturor solicitarilor (opțiunilor) 

beneficiarilor; 

- Necorelarea programelor școlare cu 

cerintele societății actuale și ale pietei europene 
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elev, predare integrată), propuse de MEN, ISJ, CCD, 

alte organisme din domeniul educației și formării 

profesionale, inclusiv finanțate prin programe 

europene; 

- Strategia de implementare a certificării ECDL în 

învățământul românesc având la bază ândeplinirea 

obiectivelor menționate în strategia națională pe 

Educație.  

- Oferta largă de programe complementare oferite 

de societatea civilă: ONG-uri, organisme la nivel 

local și regional de sprijin al școlii în domeniul 

educațional; 

- Posibilitatea realizării de parteneriate cu școli din 

țară și din străinătate în programe educative; 

- Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la 

dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare. 

- CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale. 

- Oferta mare de auxiliare curriculare de pe piață; 

- Oferta mare de softuri educaționale pe piață; 

- Interesul părinților pentru activitățile extrașcolare; 

- Interesul ONG pentru derularea unor activități 

extracurriculare în școală. 

- Organizarea anuală a Târgului de oferte 

educaționale în județul Olt; 

a muncii; 

- Comunicarea insuficientă la nivelul 

organizaţiei poate afecta buna organizare a 

curriculumului şcolii. 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- Numărul mare de elevi școlarizați care provin din 

diferite zone ale municipiului și județului;   

- Numărul relativ mare al elevilor proveniți din familii 

cu studii superioare;  

- Numărul mare al elevilor motivați și interesați de 

obținerea de performanțe școlare; 

- Personal didactic calificat ân proportie de 100%; 

- Ponderea cadrelor didactice cu gradul I și II este de 

92%; 

- Cadre didactice cu o pregătire metodico-științifică 

foarte bună și cu o vastă experiență profesională; 

- Ponderea cadrelor didactice cu performanțe în 

activitatea didactică este apreciabilă; 

- Existența unui număr mare de cadre didactice 

- Spirit de inițiativă scăzut în rândul 

personalului școlii; 

- Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru identificarea nevoilor de formare 

continuă; 

- Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru participarea la cursuri de formare 

constinuă/activități de dezvoltare 

profesională de calitate, în acord cu nevoile 

proprii; 

- Preocupare insuficientă a cadrelor 

didactice pentru integrarea elevilor cu 

cerințe educaționale speciale; 

- Lipsa unei echipe care concepe și 
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care sunt metodiști ai ISJ, formatori, mentori; 

- Existența multor cadre didactice cu dublă 

specializare, studii postuniversitare, masterat, 

doctorat; 

- Existența consilierilor școlari; 

- Existenta a patru cadre medicale (2 medici școlari, 

4 asistente); 

- Existența unui număr mare de cadre didactice care 

au competențe de utilizare TIC; 

- Personal didactic auxiliar foarte bine pregătir care 

sprijină constant activitățile curriculare și 

extracurriculare ale școlii. 

- Acoperirea în proporție de 80% a necesarului 

școlii cu personal didactic auxiliar foarte implicat în 

activitatea prestată; 

derulează proiecte naționale și 

internaționale; 

- Lipsa de experiență în elaborarea unor 

proiecte de atragere de fonduri finaciare; 

- Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru 

diseminare/ promovare experiențelor pozitive: 

activități de formare/ dezvoltare profesională, 

activități extracurriculare, rezultate școlare în 

rândul cadrelor didactice/ elevilor/ părinților/ în 

comunitate. 

- Oarecare reticență pentru lucrul în echipă; 

- Lipsa de atașament fata de valorile școlii, 

formalism și superficialitate; 

- Prezenţa formalismului în activitatea unor 

comisii constituite la nivelul unităţii; 

- Slaba implicare a personalului școlii în 

organizarea Zilei Porților Deschise/promovarea 

unității de învățământ/a ofertei educaționale; 

Oportunitati Ameninţări 

- Varietatea cursurilor de formare si perfectionare   

organizată   de   CCD, ONG-uri, universități; 

- Existența unui cadru didactic legislatic care permite 

stimularea financiară a    cadrelor    didactice (gradații 

de merit); 

- Existența unui cadru legislativ de evaluare a 

personalului didactic în funcție de performanțele 

obținute în procesul instructiv-educativ; 

- Perspectiva descentralizării în ceea ce privește 

angajarea personalului didactic; 

- Posibilitatea de organizare a unor întâlniri informale 

a personalului școlii în vederea creșterii coeziunii 

grupului și îmbunătățirea comunicării; 

- Prestigiul unității de învățământ în comunitate; 

- Interesul tot mai crescut al părinților nu doar pentru 

studiul disciplinelor școlare și obținerea rezultatelor la 

concursurile școlare, ci și pentru dezvoltarea 

competențelor sociale ale copiilor, identificarea, 

încurajarea și valorificarea intereselor și talentelor 

copiilor. 

- Regresul demografic în circumscripția 

școlară; 

- Lipsa de timp a părinților care limitează   

implicarea  familiei   în educația elevilor; 

- Plecarea părintelui/părinților la muncă în 

străinătate din cauza situației economice dificile, 

ceea ce conduce la reducerea implicării familiei 

în educația copiilor;  

- Deprecierea considerabilă a statutului 

profesorului în societate; 

 

 

 

 

RESURSELE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- Starea fizică bună a spațiilor școlare și - Lipsa mobilierului modular în majoritatea sălilor de 
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încadrarea în normele de igienă și securitate 

corespunzătoare; 

- Săli de clasă dotate corespunzător 

cu mobilier, calculatoare, aparatură audio-

vizuală; 

- Conectare la internet; 

- Existența bazei sportive funcționale în 

ambele corpuri ale unității: săli de sport, 

materiale didactice, materiale sportive; 

- Existența a două cabinete 

psihopedagogice; 

- Existența a trei laboratoare de informatică 

cu calculatoare performante; 

- Aparatură și materiale didactice pentru 

disciplinele de laborator (fizică, chimie, 

biologie); 

- Două biblioteci cu un număr de peste 

37000 de volume; 

- Existența a 5 săli de clasă adecvate clasei 

pregătitoare; 

- Existența a cinci săli de clasă dotate cu 

mobilier și materiale specifice alternativei 

educaționale Step by Step; 

- Existența unui laborator de biologie și un 

laborator de fizică-chimie; 

- Existența unei săli de spectacole izolată 

fonic; 

- Existența a două cabinete medicale; 

- Existența unui cabinet de stomatologie; 

- Bugetul echilibrat care acoperă necesarul 

de funcționare minimală (plați salarii, burse, 

material etc.); 

- Monitorizarea video permanentă a holurilor 

și a curților celor două corpuri ale unității;  

- Existența unui sistem acces în unitate cu 

cartelă magnetică; 

- Existența unui sistem de monitorizare 

audio-video în sălile de examen; 

- Fonduri bănești extrabugetare, obținute 

prin inchirierea unor spații școlare; 

 

clasă (excepție – clasele pregătitoare); 

- Laboratoarele specializate de fizică-chimie și 

biologie neutilizate totdeauna pentru experimente. 

- Lipsa materialului didactic conform necesității 

impuse de schimbarea programelor.  

- Lipsa dotării sălilor de clasă cu mijloace moderne 

(calculator, ecran de proiecție, CD-player, copiatoare) 

și a materialelor consumabile pentru derularea 

activităților didactice (hârtie, toner); 

- Grija scăzută a unor cadre didactice și a unor elevi 

pentru întreținerea mobilierului școlar; 

- Buget insuficient pentru achiziţionarea de materiale 

didactice, echipamente, mobilier, 

întreținerea spațiilor școlare; 

- Fonduri extrabugetare mici pentru achiziționarea 

materialelor necesare; 

- Fondurile banești insuficiente pentru stimularea 

cadrelor didactice și a elevilor; 

- Amenajarea necorespunzătoare a sălii de lectură; 

- Insuficiente fonduri pentru achizitionarea de 

material didactic performant la nivelul solicitarilor 

(computere, ecrane de proiecție, copiatoare); 

- Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru 

implicarea în atragerea de resurse financiare 

extrabugetare provenite din donații/sponsorizări; 

 

Oportunități Ameninţări 

- Descentralizare și autonomie 

instituţională; 

- Atragerea de fonduri prin închirieri de 

spații disponibile către comunitatea locală; 

- Posibilitatea antrenării părinților în 

activităţi de întreţinere a unităţii; 

- Existenta unui program de investitii pentru 

- Alocarea de fondurilor bugetare insuficiente pentru  

întreținerea unității; 

- Incertitudine privind alocarea fondurilor bugetare 

proiectate; 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

- Prețul ridicat al materialelor didactice de calitate; 
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îmbunătățirea infrastructurii educaționale la 

nivel local și județean. 

- Slaba calitate a mobilierului școlar cu preț accesibil; 

- Subfinanțarea sistemului în ceea ce privește 

investițiile în infrastructură și dotare; 

- Lipsa de încredere a părinților/agenților economici 

cu privire la destinația finală a eventualelor sume 

donate; 

 

 

 

RELAȚII CU COMUNITATEA 

 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- Numar mare de Contracte de parteneriat 

educational cu diverse instituții pentru 

realizarea unor activitiăți extracurriculare 

precum: excursii, vizite la muzee, vizionari de 

spectacole, actiuni caritabile etc. (ISU, IPJ Olt, 

Direcția Antidrog, Biserica, Biblioteca 

Județeana, Muzeul Olteniei, Biblioteca 

Județeană); 

- Activitati extrașcolare variate la ciclul 

primar, programe de voluntariat, școala inclusă 

în Strategia Naționala de Acțiune Comunitară - 

SNAC; 

- Reprezentarea Primăriei și a Consiliului 

Local în C.A. al școlii; 

- Buna colaborare cu ISJ Olt și unități conexe: 

CCD, CJRAE, alte unități școlare din județul 

Olt; 

- O foarte bună colaborare cu mass-media 

locală; 

-  

- Inexistența unui feed-back periodic pentru relaţia 

școală –comunitate; 

- Existența unor parteneriate formale cu instituții 

din comunitatea locală; 

- Interesul scăzut al unor cadrelor didactice pentru 

derularea activităților extrașcolare în parteneriat; 

- Slabă promovare a unității pe site-ul școlii; 

- Lipsa unei colaborări reale cu Consiliul 

reprezentativ al părinților; 

- Număr redus de actiuni comune cu unități de 

învățământ de același nivel și de nivel superior; 

-Initierea unui număr mic de proiecte de 

parteneriat international; 

- Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru  

atragerea sponsorilor/donațiilor pentru activitățile 

școlare și extrașcolare. 

- Lipsa unor parteneriate cu unităţi de învăţământ 

similare; 

 

Oportunitati Ameninţări 

- Disponibilitatea unor ONG-uri de a veni în 

sprijinul activităților școlare și extrașcolare; 

- Disponibilitatea multor unități de învățământ 

din județ pentru încheierea unor parteneriate 

educaționale; 

- Existenta programelor europene în domeniul 

educației și formării profesionale (ex. 

Erasmus+); 

- Interesul crescut al mass-mediei 

pentru a informa la timp și în mod 

obiectiv noutățile și evenimentele din 

sistemul educațional; 

- Timpul limitat al părinţilor pentru educația 

copiilor; 

- Instabilitate la nivel social și economic a 

instituţiilor potenţial partenere; 

- Neacceptarea părinților de a recunoaște și accepta 

eventuale cerințe speciale ale copiilor; 
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- Existența ECDL România; 

- Participarea și implicarea reprezentanților 

comunității locale la acțiunile organizate 

deunitatea școlară; 

- Nivelul de educație superior al părinților 

elevilor; 

- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al 

elevilor privind desfăşurarea de activităţi 

comune părinţi-profesori-elevi 

 

                

 

 

 

SCOPURILE / ŢINTELE STRATEGICE 

 

 

 
1. Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, 

transparent și participativ; 

2.  Asigurarea unui ambient plăcut, motivant și crearea în școală a unui 

climat de siguranță fizică și psihică pentru ca elevii și personalul angajat să 

beneficieze de ”starea de bine” caracteristică școlii europene a sec. al XXI-lea. 

3. Promovarea unui mediu educațional deschis, a egalității de șanse 

pentru crearea competențelor cheie în conformitate cu aptitudinile și nevoile 

elevilor; 

4. Optimizarea procesului didactic desfășurat în unitate prin utilizarea 

mijloacelor moderne de predare-învăţare-evaluare, a tehnologiei informaţiei 

şi comunicării. 

5.  Dezvoltarea dimensiunii europene a unității de învățământ prin 

inițierea și implementarea de parteneriate de tip Erasmus+ și eTwinning cu 

şcoli sau alte instituții din străinătate cu scopul de a dezvolta competențele 

digitale ale personalului și ale elevilor precum și de a folosi abordările de 

predare și învățare din secolul XXI.  
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        MOTIVAREA STABILIRII ŢINTELOR STRATEGICE 
 

Țintele stabilite pentru perioada următorilor 5 ani sunt realiste și formulate în acord cu 

strategia europeană și națională deoarece se urmărește: 

 învățarea continuă și mobilitatea să devină o realitate, sistemele de educație și formare să 

devină mai receptive la schimbare și mai deschise către întreaga lume. 

 îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării profesionale acordând o atenție 

sporită creșterii nivelului competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea și aritmetica, 

creșterii atractivității matematicii, științelor și tehnologiei și consolidării competențelor 

lingvistice. 

 promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active în așa fel încât toți cetățenii, 

indiferent de circumstanțele personale, sociale sau economice ale acestora, să dezvolte pe 

toată durata vieții competențe specifice meseriei. 

 încurajarea creativității și inovării, inclusiv spiritul întreprinzător, la toate nivelurile de 

educație și de formare, din moment ce acestea sunt vectorii-cheie ai dezvoltării 

economice durabile. În special, persoanele fizice trebuie ajutate să dobândească 

competențe digitale, precum și spirit de inițiativă, spirit antreprenorial și cunoștințe 

culturale. 

 dezvoltarea unor aptitudini și competențe relevante și de înaltă calitate în ceea ce privește 

capacitatea de integrare profesională, inovarea, cetățenia activă și bunăstarea (de ex. 

creativitatea, spiritul de inițiativă și spiritul critic);  

 promovarea educației favorabile incluziunii (adică incluzând diversitatea din ce în ce mai 

mare a beneficiarilor), egalitatea, nediscriminarea și promovarea competențelor civice (de 

ex. înțelegerea reciprocă și valorile democratice);  

 dezvoltarea unor sisteme de educație și formare profesională deschise și inovatoare, 

incluzând integrarea pe deplin a erei digitale. 

 acordarea unui sprijin puternic pentru educatori (de ex. procese îmbunătățite de recrutare, 

selecție și formare, precum și dezvoltare profesională continuă). 

 asigurarea transparenței și recunoașterea aptitudinilor și calificărilor în vederea facilitării 

învățării și a mobilității forței de muncă 

 dezvoltarea unor sisteme de educație și formare profesională performante și calitative. 

Legea Educației Naționale din România are ca viziune promovarea unui învăţământ 

orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, 

cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în 

societate. 

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă 

a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori 

care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 

pentru angajare pe piaţa muncii. 

Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de 

învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio 

formă de discriminare. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/equal_opportunities.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html


40 

 

Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor din România au ca 

finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil 

de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru: 

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform 

intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii; 

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate; 

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii 

durabile; 

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura 

naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 

e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; 

f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a 

respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 

Învăţământul preuniversitar asigură condiţiile necesare pentru dobândirea  celor 8 

competenţe-cheie şi pentru profesionalizarea progresivă. 

În 2020, sistemul de educație și formare profesională din România va răspunde cerințelor 

pieței muncii și nevoilor beneficiarilor direcți prin capitalizarea competențelor și abilităților 

resursei umane. 

Viziunea strategică asupra educației și formării profesionale în România este de a oferi 

tuturor persoanelor posibilitatea dobândirii de competențe de nivel ridicat, relevante pentru piața 

muncii și societate. 

Obiectivul general al Strategiei educației și formării profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020  este dezvoltarea unui sistem de educație și formare profesională adaptat 

cerințelor pieței muncii și nevoilor beneficiarilor direcți. 

Strategia de dezvoltare a Liceului Teoretic ”Nicolae Titulescu” pentru perioada 2018-2022, 

centrată pe cele patru domenii funcționale, are la bază orientările actuale la nivel european, 

susține învățarea de-a lungul vieții, promovează calitatea și transparența și își propune ca unitatea 

noastră de învățământ să reprezinte un pol important pentru atingerea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, a obiectivelor 

europeane și naționale în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”), să contribuie 

la asigurarea împlinirii pe plan personal, social și profesional a tuturor absolvenților noștri, la 

asigurarea prosperității economice durabile și a capacității de integrare profesională, cu 

promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a cetățeniei active și a  dialogului 

intercultural. 
 
 
 

Resurse strategice: 

 

 
- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, personal didactic auxiliar, comunitatea 

locală; 

- Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului școlar, programe 

de activităţi, proiecte, material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare); material didactice specifice disciplinelor de studiu; materiale de informare 

privind implementarea de proiecte, granturi, programe de activităţi, proiecte, site-uri 

educaţionale, materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
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- Resurse informaţionale: legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, site CCD, 

site ERASMUS+, legislaţie actualizată; 

- Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, metodiști ISJ, responsabili 

comisii metodice și de lucru, formatori, voluntari, experţi; 

- Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor 

din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI. 

Schimbările sociale fundamentale din ultima perioadă au dus la o nouă orientare a 

educaţiei, aceasta evoluând de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea 

deprinderilor („a învăţa să faci”), la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fii”) a personalităţii în 

întregul ei („a învăţa să fii”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună 

cu alţii”), toate acestea concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul 

societăţii („a învăţa să devii”). Totodată accentul strategic în procesul educaţional s-a mutat de la 

punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate) la integrat, holistic şi emergent 

(competenţe personale şi sociale). 

Țintele strategice ne conduc spre următoarele: 

1. Conștienți de faptul că managementul performanţei reprezintă suma 

intervenţiilor strategice care influenţează pe termen lung activitatea 

organizaţiei, ducând la îmbunătăţirea rezultatelor, ținta nr. 1 are în vedere în 

același timp eficacitatea și eficiența managementului la toate nivelurile. 

Vorbim în fapt de un ansamblu de acţiuni gândite special pentru a îmbunătăţi 

rezultatele elevilor, pentru ca aceștia să obțină performanțe pe timpul 

școlarității, dar care să le folosească în viață.  

Pornind de la principiul eficienței activității manageriale la nivelul unității 

noastre vor fi aplicate cele mai bune metode de informare și elaborare a 

deciziilor, de activizare a personalului în actul deciz ional la toate nivelurile, 

de stimulare a inițiativei și a muncii operative de conducere. Un principiu care 

va fi urmărit are în vedere conducerea participativă și unitatea de acțiune a 

tuturor factorilor care cooperează la realizarea obiectivelor manageriale.  

Conducerea dinamică, pe baza unui stil eficient, va avea în vedere respectarea 

unor norme de conduită: responsabilitate, prestigiu, autoritate, ordine, 

disciplină, motivație, stimulente morale și financiare, satisfacții profesionale 

etc. 

2. Profesorii unității noastre sunt conștienți de faptul că metodele de predare 

interactivă, metode prin care elevul nu este obiect al educaţiei, ci este om în 

formare şi dezvoltare, vor conduce la stabilirea unor relaţii profesor-elev de 

colaborare de parteneriat în avantajul tuturor actorilor implicați în actul 

educațional. Dorim ca sloganul propus de elevi - „Familia Titulescu”, să se 

transpună în realitate, astfel încât atât elevii cât şi profesorii să găsească la 

şcoală a doua lor casă. Într-o lume atât de aglomerată, omul este tot mai 

preocupat de confortul său fizic şi psihic, de liniştea care să-l ajute să facă faţă 

tuturor provocărilor şi preocupărilor zilnice. De aceea, „acasă” înseamnă locul 

în care îţi este bine cu adevarăt.  

Este recunoscut faptul că școala joacă un rol important în dezvoltarea 

caracterului copiilor și tinerilor și inter-relaționarea lor, în asigurarea stării de 

bine individuale și colective. Mediul psiho-social școlar se referă la mediul 

social, relațiile interpersonale în școală și felul în care elevii și personalul 

interacționează, dar se referă și la experiența elevilor referitoare la procesul de 

învățare. A fost demonstrat faptul că mediul fizic, social și emoțional în care 

personalul și elevii petrec o mare parte din fiecare zi, poate afecta sănătatea 
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lor fizică, emoțională și mentală și starea de bine, precum și rezultatele 

elevilor. Profesorii noștri sunt conștienți de faptul că de ei depinde starea de 

bine a elevilor, ei au rol important în crearea unei atmosfere eficiente și 

incluzive. Copiii au o capacitate înnăscută de a învăța, dar această capacitate 

poate fi compromisă și, uneori, distrusă. O școală prietenoasă recunoaște, 

încurajează și sprijină capacitățile în creștere ale copiilor care învață. Şcoala 

noastră trebuie să reprezinte un mediu prietenos şi sigur de muncă şi joacă. 

Climatul şcolar a fost identificat ca una dintre cele mai importante trăsături ale 

unei şcoli. Când atmosfera din şcoală este neprietenoasă, îngrijirea nu este 

atentă, lipseşte încurajarea şi recompensarea, sănătatea mentală, atât a elevilor 

cât şi a profesorilor poate fi afectată în mod advers. Impactul unei atmosfere 

neprietenoase este în mod particular dăunător dacă persistă o perioadă mai 

lungă de timp. 

Conform celei de-a doua declarații de principii a ARACIP ”este necesară o 

rafinare a conceptului de calitate a educaţiei, atât prin includerea indicatorilor 

care ţin de bunăstarea copilului / tânărului, cât şi prin dezvoltarea capacităţii 

instituţiei de învăţământ de a fi „prietenoasă” în raport cu nevoile acestuia şi 

de a colabora cu părinţii în beneficiul copilului.” 

3. Pornind de la art. 2 (4) din Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, în 

care se prevede că ”Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces 

la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum 

și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare”, 

personalul unității noastre consideră că pentru respectarea acestui alineat este 

nevoie de obiective clare, măsuri concrete și adaptarea stilului de predare în 

funcție de stilurile de învățare. Pentru că societatea actuală pune tot mai mult 

accentul pe diversitate, pe mobilitatea persoanelor, școala românească se 

confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără și 

școlarizarea copiilor defavorizați sau a celor cu cerințe educative speciale.  

În afara copiilor cu diferite deficiențe (deficienţe mintale, deficienţe de auz 

sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de 

comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD) 

unitatea noastră acordă atenție deosebită copiilor defavorizați, proveniţi din 

familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt 

şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral. 

Pentru că avem în unitate profilul pedagogic, cadre didactice cu specializarea 

psihologie și pedagogie, doi consilieri psihologi cu experiență deosebită, 

considerăm că este util să acordăm mai multă atenție egalității de șanse, a 

individualizării predării în funcție de aptitudinile și nevoile copilului. 

4. Se vorbește tot mai mult în ultimii ani despre metode active participative , 

despre mijloacele moderne și strategiile folosite pentru creșterea calității 

serviciilor educaționale desfășurate în școala românească.  

Profilul pedagogic existent în unitatea noastră, alternative educațională Step 

by Step sunt elemente care au fost totdeauna exemple de bună practică pentru 

tot colectivul didactic în avantajul beneficiarilor direcți și indirecți ai școlii 

noastre. 

Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că 

învățarea este o activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel 

care învață este considerat managerul propriei învățări, al întregului proces de 

învățare. Aceasta devine o activitate unică și diferită de la o persoană la alta, 
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fiind determinată de istoria personală a subiectului, de mediul din care 

provine, dar și de relațiile sociale pe care acesta le dezvoltă. Metodele activ-

participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorința de a observa, a 

explica, a explora, a descoperi. Sunt considerate activ-participative acele 

metode care mobilizează energiile elevului, care îl ajută să își concentreze 

atenția, să-i stârnească curiozitatea. Metodele active-participative pun accent 

pe cunoașterea operațională, pe învățarea prin acțiune, aduc elevii în contact 

nemijlocit cu situațiile de viață reală. Ele se centrează exclusiv pe elev și sunt 

decisive în formarea personalității acestuia.  

În prezent, pentru învăţare, pe lângă mijloacele tradiţionale (cărţi, tratate, 

cursuri, îndrumare), se folosesc din ce în ce mai mult mijloace multimedia 

(module de curs şi laboratoare asistate de calculator, în mod „on line” sau „off 

line”). Ceea ce este evident este faptul că tehnologia continuă să se dezvolte 

cu o viteză uimitoare, propunând noi posibilităţi tuturor sectoarelor, deci şi 

învăţământului. Inserţia calculatorului şi a programelor informatice în şcoală 

şi deci în procesul instructiv-educativ este o necesitate, dictată de cerinţele 

actuale. 

5. Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” din Slatina are ca obiectiv fundamental 

educarea, instruirea, formarea spirituală, multiculturală şi transmiterea 

valorilor şi modelelor europene întregii comunității educaționale (profesori, 

elevi, părinți). Dorim să satisfacem nevoia fiecăruia de a fi competent în a 

deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi 

respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice. Şcoala 

dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere pentru 

colaborare cu colective din alte ţări, pentru participare la proiecte de reformă 

educaţională.  

Baza materială (cabinetele disciplinare, laboratoarele de fizică și chimie, sălile 

de studiu specializate de informatică, Laboratorul AEL, Cabinetul de 

consiliere psihopedagogică, comisia care funcționează la nivelul unității cu rol 

de Centrul de informare și asistență pentru proiecte școlare, etc) permite 

legături permanente cu partenerii noştri din şcoli aparţinând Comunităţii 

Europene, facilitând dialogul constructiv, însuşirea şi aplicarea strategiilor de 

învăţare europene. Implicarea în proiecte şi parteneriate europene a adus o 

nouă viziune a şcolii dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic. 

Participarea la proiectul Erasmus + prin care 33 de cadre didactice au finalizat 

cursuri de formare în Olanda, Italia, Cehia, Franța și Malta a condus la 

asimilarea de exemple de bune practici cu o influenţă pozitivă în 

dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare 

şi exprimare culturală. Astfel, se conturează pentru absolvenţii școlii noastre, 

un profil ,,de formare european”, pentru a învăţa să înveţe pe parcursul întregii 

vieţii. Sunt oferite instrumente ale muncii în echipă, o pregătire adecvată 

dezvoltării competenţelor de comunicare şi colaborare, iniţiativă şi autonomie, 

a unor competenţe sociale şi transculturale. 

Cei peste 1500 de elevi şi 118 de cadre didactice ai Liceului Teoretic ”Nicolae 

Titulescu” Slatina formează un adevărat nucleu de educaţie şi cultură, 

generală şi de specialitate. Diversitatea proiectelor derulate în unitate, 

specificul şi tematica abordată, permit aprecierea generală că întreaga 

comunitate şcolară - profesori şi elevi - a beneficiat de rezultatele acestora. În 

egală măsură, implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor 
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activităţi incluse în agendele proiectelor şi acţiunilor europene realizate, 

precum şi strânsa colaborare a unităţii cu partenerii săi sociali şi economici, 

permit aprecierea că impactul derulării lor a depăşit graniţele şcolii, 

contribuind la promovarea şi valorizarea experienţei şi a dimensiunii europene 

a educaţiei.  

Urmând principiile unui management educaţional de calitate se impune 

atragerea cât mai multor parteneri în exercitarea actului didactic. În condiţiile 

în care integrarea în Uniunea Europeană a fost o opţiune strategică pentru 

România, iar învăţământul trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor 

externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea naţională dar 

şi europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor în spiritul valorilor şi 

cetăţeniei europene, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale 

elevilor şcolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, 

şi economică a României şi altor ţări europene. Experienţa acumulată din 

derularea altor proiecte europene, precum şi oportunitatea creată de existenţa 

unor programe la nivel naţional ne vor ajuta în realizarea acestei ţinte. 

 

 

 
 

            ABORDĂRI  STRATEGICE: 
 

 

1. Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și 

participativ; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de management instituțional, managementul 

clasei, management financiar  etc. 

 Cunoșterea legislației specifice sistemului de învățământ și aplicarea acesteia în toate 

compartimentele; 

 Comunicare internă eficientă cu scopul implicării personalului în actul deciziei și 

îndeplinirea sarcinilor; 

 Prioritizarea cheltuielilor pentru asigurarea eficienței în atingerea țintelor propuse la 

nivelul unității. 

2. Asigurarea unei ambient plăcut, motivant şi crearea în şcoală a unui climat de 

siguranţă fizică şi psihică care să conducă la „starea de bine” a elevilor şi a 

personalului 

 Amenajarea și dotarea spațiilor școlare, auxiliare și administrative la standarde europene; 

 Intensificarea activității de supraveghere a elevilor pe parcursul desfășurării programului 

școlar;  

 Stabilirea unor relații de parteneriat și colaborare cu elevii și părinții acestora  în cadrul 

triadei școală-familie-comunitate; 

 Organizarea timpului liber și a activităților de loisir pentru cunoașterea profilului 

psihologic al elevilor și consolidarea organizației școlare;   
 Programe de formare a cadrelor didactice şi a părinţilor pentru comunicare, negociere şi 

participare. 

3. Promovarea unui mediu educațional deschis, a egalității de șanse pentru crearea 

competențelor cheie în conformitate cu aptitudinile și nevoile elevilor; 

a)  Introducerea în CDŞ a disciplinelor legate de negociere şi comunicare  
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      Promovarea la toate disciplinele de studiu, a comunicării deschise şi responsabile între 

profesori şi elevi. 

b)   Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale 

       Achiziţionarea de calculatoare pentru fiecare clasă şi conectarea lor la internet.  

     c)    Opţiunea investiţiei în resurse umane 

            Programe de formare a cadrelor didactice şi a părinţilor pentru comunicare, negociere şi 

participare. 

     d)   Opţiunea relaţiilor comunitare 

      Participarea la programe guvernamentale, internaţionale sau locale în domeniu. 

4. Optimizarea procesului didactic desfășurat în unitate prin utilizarea mijloacelor 

moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi comunicării. 

a) Opţiunea curriculară:  

Educarea elevilor prin disciplinele de bază şi prin CDŞ pentru parteneriat şi cooperare. 

Discipline în CDŞ prin care elevii învaţă să folosească internetul. 

b) Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale: 

Achiziţionarea de calculatoare şi conectarea lor la internet. 

c) Opţiunea investiţiei în resurse umane 

Cursuri de formare a cadrelor didactice în domeniul comunicării şi negocierii, precum şi 

cursuri de utilizare a calculatorului. 

Diseminarea rezultatelor şi modelelor de bună practică ale altor proiecte din şcoală sau 

din afară. 

d) Opţiunea relaţiilor comunitare: 

Realizarea de  parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate 

Implicarea părinţilor şi autorităţilor locale în realizarea activităţilor stabilite cu partenerii 

5. Dezvoltarea dimensiunii europene a unității de învățământ prin inițierea și 

implementarea de parteneriate de tip Erasmus+ și eTwinning cu şcoli sau alte instituții din 

străinătate cu scopul de a dezvolta competențele digitale ale personalului și ale elevilor 

precum și de a folosi abordările de predare și învățare din secolul XXI. 

       a)  Opţiunea curriculară: 

Organizarea tuturor disciplinelor de specialitate intr-un cadru optim stimulării şi 

dezvoltării creativităţii, prin amenajarea unui ambient optim. 

 b)  Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale: 

Demersuri pentru obţinerea finanţării şi întocmirea de proiecte de prefezabilitate pentru 

dotarea tuturor claselor cu calculator, videoproiector, tablă interactivă. 

       c)  Opţiunea investiţiei în resurse materiale: 

Întocmirea în timp util a documentaţiei pentru organizarea în timp util a licitaţiei şi 

folosirea fondurilor în deplină legalitate. 

 d)  Opţiunea relaţiilor comunitare: 

 Comunicare eficientă cu IŞJ Olt şi Primăria municipiului Slatina şi Consiliul 

reprezentativ al părinţilor pentru obţinerea sprijinului financiar şi tehnic de specialitate. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


