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I. COMPONENTA SITUAŢIONALĂ
Context legislativ, social, politic


Legea 1/2011 a Educaţiei naţionale care prevede pregatirea la nivel postliceal a absolvenţilor de liceu .



Legea 87/13.04.2006 privind asigurarea calitatii educaţiei.



OUG 75-2005 privind asigurarea calitatii educaţiei



ROFUIP - aprobat prin OMEN nr. 5079/2016.



Regulament privind actele de studii si documente scolare din invatamantul preuniversitar aprobat prin
OMECTS nr. 3844/2016.

Directiva Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare
a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionaleUE nr. 36/2006 privind mobilitatea
forţei de muncă In acest sens România a revizuit la recomandarea UE standardele de pregătire profesională şi
curricumul pentru calificările profesionale ce se dobândesc în domeniul medical, în special pentru calificarea
profesională Asistent medical generalist.
Standardele de pregătire profesională, palnurile de învățământ și programele școlare pentru calificările din
domeniul Sănătate și asistență pedagogică, nivel 5 in vigoare sunt:
-

Ordinul MECT nr. 2713/29.11.2007- pentru AMG (anul III) și Ordinul MEN nr. 3.499 din 29 martie
2018 pentru AMG (anul I și II);
OMEC 4760/26.07/2006 BFKT și Recuperare.
OMEC 5042/27.09.2005 pentru AMF

In România exista o contradicţie între competenţele dobândite în formarea asistenţilor medicali generalişti şi
competenţele practicate/exercitate de asistenţii medicali în unităţile medicale. În unităţile medicale asistenţii
medicali generalişti au ca atribuţii sarcini care se axează mai mult pe rolul tehnic delegat de la medic şi mai
puţin pe rolul autonom de îngrijire al pacienţilor.
Conform Directivei 2005/36/CE, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 noiembrie 2013 România va trebui să respecte standardul profesiei de nursă/asistent medical
generalist şi să introducă în practica clinică conceptul de îngrijire valabil în majoritatea ţărilor europene care se
bazează pe modele de îngrijire cum ar fi al Virginiei Henderson sau Roper–Logan-Thiery şi pe un sistem de
diagnostice de îngrijire NANDA. Aceste modele se bazează pe abordarea holistică a pacienţilor şi îngrijirea
acestora pe baza unui demers ştiinţific bazat pe nevoi ale fiinţei umane care trebuie satisfăcute astfel încât
aceasta să fie sănătoasă, prin identificarea problemelor de dependentă reale ale pacienţilor, stabilirea de
diagnostice de îngrijire şi elaborarea de Planuri de îngrijire specifice fiecărui pacient. Toate aceste elemente
sunt predate în şcolile postliceale sanitare din România, fiind incluse în actuala curriculă din 2007, elevii
dobândind competenţe nursing mai mult teoretic si demonstrativ pentru rolul autonom şi de observare a
intervenţiilor ce deriva din rolul delegat (acele atribuţii prescrise medic).
Context local /regional
Concluzii P.R.A.I. si P.L.A.I. în regiunea Sud - Muntenia şi în particular în judeţul Argeş

 Contextul demografic:
Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică pentru perioada
2016-2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populației județului Argeş față de 2005 cu
82,6 mii locuitori până în 2025 (- 12,8%).

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicații pentru ÎPT
Imaginea furnizata de analiza demografica, se caracterizează prin:

declinul demografic general, în mod accentuat pentru populația tânără;

sporul natural negativ;

reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de migrația externă;

densitate superioara mediei pe tara;

scăderea populației urbane pe fondul dominării populației rurale;

o ușoară creștere a vârstei medii a populației, pe ambele sexe, cu pondere mai mare la populația
feminină;

se observă o creștere semnificativă a populației în localitățile care fac parte din zona
metropolitană a municipiului Pitești.
Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative:
o
reducerea numărului populației active;
o
deteriorarea raportului de dependență economică;
o
reducerea populației de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem
educațional şi asupra întregii vieți economice şi sociale
Față de aceste constatări, se recomandă dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor
adecvate nevoilor specifice ale populației vârstnice (asistența medicală comunitară, îngrijiri la
domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unități medicosociale); în aceste condiții formarea profesională în domeniul sănătate și asistență pedagogică
dobândește valențe cantitative și calitative superioare.
Principalele constatări din analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante pentru
postliceală

şcoala

Pentru şcoala postliceală se constată o creștere a solicitărilor de forță de muncă în domeniile:
economic, comerț şi sănătate şi asistență pedagogică.
Pentru județ Balanța locuri de muncă-şomeri este pozitivă în sectorul Sănătatea şi asistența
pedagogică.

Fundamentarea PAS se bazează si pe o serie de realizări ale şcolii,
analize şi date statistice
a) Realizări relevante ale şcolii:
Şcoala Sanitară Postliceală CAROL DAVILA din Piteşti este o unitate de învăţământ particular, înfiinţată la
01.10.1997, de către Asociaţia Femeilor Piteştene "ANA", un ONG având ca obiect de activitate derularea de
activităţi de învăţământ la nivel postliceal şi furnizarea de formare profesională continuă.
În anul 2008, în conformitate cu legislaţia specifică din România, şcoala a fost acreditată prin OMECT nr.
4852/21.07.2008 şi funcţionează ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de drept privat şi de
interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, beneficiind de toate drepturile şi obligaţiile legale.
In anul 2012 si 2016, şcoala a obţinut de la ARACIP, Atestate privind recunoaşterea atingerii standardelor de
referinţă.
În prezent, şcoala funcţionează cu 3 calificări profesionale din domeniul "Sănătate şi asistenţă pedagogică",
nivel de pregatire 5:




Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Curriculum – realizări:






accentuarea caracterului formativ al învăţării
învăţarea centrată pe elev
adaptarea curriculumului la nivelul de înţelegere al elevilor
dotarea cu auxiliare curriculare( note de curs ghiduri de practică)
realizarea de portofolii de practica, caiete de stagiu, fise de învăţământ clinic
Punctul forte al realizărilor şcolii îl constituie Activitatea internaţională:
Aderarea şcolii din anul 2000 la Modulul European de Nursing (ENM), forum european din care, conform
regulilor acestuia, pot face parte doar 3 şcoli de profil dintr-o ţară, a creat cadrul unui parteneriat pentru
schimburi internaţionale între elevi şi profesori ai şcolilor membre (până în prezent 113 schimburi
internaţionale de elevi şi 17 manifestări ştiinţifice - conferinţe, seminarii, pentru profesori).

Un obiectiv prioritar al formării profesionale a elevilor școlii noastre îl constituie efectuarea unor stagii de
practică într-un mediu real, în care beneficiarii procesului de învățământ să dobândească cunostinte, competențe
și aptitudini care să le permită să fie cât mai buni pe piața muncii.
În acest context, școala a derulat mai multe proiecte cu finanțare europeana


Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci, derulat între anii 2009/2010, în cadrul căruia 20 elevi din anul III
au efectuat stagii practice psihiatrice şi medicale, în 2 spitale din Franţa, respectiv Spitalul Charles Perrens
din Bordeaux şi Spitalul Mignot din Versailles.
 Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci, derulat între anii 2011/2012, în cadrul căruia 20 elevi din anul III
au efectuat stagii practice psihiatrice în spitalul Spitalul Charles Perrens din Bordeaux, Franţa.
 Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci, derulat între anii 2013/2014, în cadrul căruia 20 elevi din anul III
au efectuat stagii practice psihiatrice în spitalul Spitalul Charles Perrens din Bordeaux, Franţa.
 Programul Erasmus+ și deținerea din anul 2017 a CARTEI VET au oferit șansa efectuării unor
mobilități internaționale pentru elevii și profesorii școlii, priectele derulate fiind:
- Proiectul de mobilitate ERASMUS + nr. 2015-1-RO01-KA102-014261 ‘’Competenţe de
nursing dobândite în cadru european’’ derulat intre 2015/2016 cu 2 parteneri europeni –Spiatlul
Charles Perrens din Bordeaux Franţa şi Beneavin House din Dublin Irlanda, în cadrul căruia 40
elevi din anul III calificarea Asistent medical generalist au efectuat stagii practice psihiatrice şi
geriatric si au avut şansa să dobândească într-un context real şi în sisteme de sănătate europene,
noi cunoştiinţe, abilităţi şi competenţe privind acest tip de îngrijiri nursing.
- Proiect ERASMUS + nr. 2018-1-RO01-KA116-047810„ Dezvoltarea competentelor practice de
nursing in context european calea spre o cariera profesionala de succes” a oferit șansa efectuării
unor mobilități internaționale pentru elevi 20 și 2 profesori ai școlii la cei 2 parteneri europeni–
Spiatlul Charles Perrens din Bordeaux Franţa şi Beneavin House din Dublin Irlanda.

Experienţa acumulată în cei 19 ani de schimburi internaţionale a dus la schimbarea mentalităţii personalului
şcolii, la îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a creat premisele organizării unei şcoli europene centrata pe
elev si pe dobandirea de competente profesionale inalte.

Realizări relevante la nivel naţional:
Dezvoltarea parteneriatelor naţionale :
 Parteneriat cu Asociaţia Naţională de Nursing din România în cadrul căruia elevii şi profesorii participă
anual la Conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de această asociaţie, în mare parte cu lucrări
ştiinţifice.
 Parteneriat cu ARACIP în 2 proiecte FSE-POSDRU cu finanţare europeană, aplicate de către această
instituţie: 1.“Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ
din România prin implementarea standardelor de referinţă”, în cadrul căruia şcoala a fost selectată ca
centru pilot în implementarea standardelor de referinţă şi a primit un Atestat privind nivelul calităţii
educaţiei oferite. 2.”Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în
învăţământul preuniversitar”, în cadrul căruia şcoala a participat cu un expert medical la o Conferinţă
naţională.
 Parteneriat cu DSP Argeş din anul 2000 şi în prezent într-un proiect de promovarea sănătăţii, în cadrul
căruia s-au derulat mai multe acţiuni de educaţie sanitară pe diferite teme: SIDA, Droguri, Alimentaţie
sănătoasă, Stil de viaţă sănătos, Prevenirea unor afecţiuni cardiace, endocrine, etc. Acţiunile s-au
desfăşurat în şcoli şi licee din Jud. Argeş. Un proiect important în cadrul acestui parteneriat iniţiat în anul
2010 îl constituie “Ziua Inimii”, în cadrul căruia se organizează anual, în luna septembrie, campanii de
sensibilizare a populaţiei şi un Târg de sănătate în cadrul căruia elevii şcolii oferă gratuit populaţiei
servicii de măsurare a funcţiilor vitale într-un cadru organizat stradal.
 Parteneriate cu licee din judeţ pentru promovarea ofertei şcolare- 10 licee si colegii
 Parteneriate pentru practica elevilor, parteneri relevanţi fiind:
Spital Judeţean de Urgenţă Argeş
Spital de Pediatrie Piteşti
S.C. Argeşfarm / Catena
Spital Sf, Spiridon Mioveni
Centrul de asistenta medico-sociala Pitesti
Spital orasenesc Costesti
Spital de recuperare Brădet
Spital orasenesc Curtea de Arges
Spital orasenesc Campulung
b) Analiza mediului intern
Analiza dezvoltarii bazei materiale, didactice si informationale:
Şcoala Sanitară Postliceală Carol Davila Piteşti are sediul social în Piteşti str. Ana Aslan nr. 18A, în
urma cumpărării în luna iulie 2007 a unui imobil de către ASOCIAŢIA FEMEILOR PITEŞTENE ANA,
persoana juridică care a înfiinţat şcoala, spaţiu ce este deţinut în regim de comodat.
La adresa mai sus menţionată funcţionează sediul şcolii cu următoarele spaţii: birouri, arhivă, bibliotecă, o
sală de curs şi o sală de demonstraţie pentru asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
De asemenea s-au menţinut spaţiile închiriate în incinta Grupului Şcolar Armand Călinescu,
actualmente Colegiul Tehnic Armand Călinescu, în str. I.C. Brătianu nr.44 Piteşti, respectiv 3 săli, 2 birouri
şi un centru de informare şi documentare.
Şcoala dispune de o bogată bază didactico-materială care cuprinde: mobilier modern adecvat vârstei
cursanţilor, material didactic pentru predare: planşe, manechine, mulaje, dispozitive medicale şi de
recuperare, mobilier de spital, microscoape, echipamente pentru laborator, televizoare, retroproiectoare,
videoproiectoare, ecrane, calculatoare - 22 bucăţi, din care 10 sunt conectate în reţea pentru elevi Şcoala
dispune şi de conectare la internet pentru ambele sedii.
Școala are un centru de documentare cu un fond de carte cu 562 titluri de carte si 1356 volume de
specialitate.

Analiza situaţiei financiare
Contabilitatea este asigurată de un expert contabil autorizat, în baza unui contract de prestări servicii.
Resursele financiare sunt proprii şi provin din: taxe şcolare, taxe pentru examene de corigenţe, alte taxe
precum şi venituri din dobânzi şi sponsorizări.
Execuţia bugetară este detaliată în documente anexate. Se constată că în ultimii ani şcoala se confruntă cu un
număr relativ mare de elevi care nu finalizează studiile şi nu îşi achită taxele şcolare, fiind declaraţi repetenţi
sau exmatriculaţi.
Analiza SWOT evidenţiază existenţa unor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi riscuri avute în vedere în
elaborarea PAS
Puncte tari:











Încadrarea cu personal didactic calificat, perfecționat profesional, atât l nivel național cât și european;
Continuitatea personalului didactic
Existenţa unui procent mare de cadre didactice motivate şi deschise la schimbare
Dotarea materială completă, existentă în şcoală, specifică calificărilor medicale
Derularea de proiecte ERASMUS+
Experienţa dobândită în domeniul derulării parteneriatelor şi proiectelor interne şi internaţionale
Apartenenţa la un organism internaţional care permite elevilor să participe la schimburi internaţionale
Utilizarea tehnologiei informaţionale moderne cu acces la internet
Facilitarea unor agenţi economici de a-şi selecta absolvenţii la nivelul şcolii
Sediu în proprietate amplasat lângă unitatea de instruire clinică relevantă şi amplasarea sălilor de curs
închiriate, într-o zonă centrală, uşor accesibilă.

Puncte slabe:





Număr scăzut de cursuri proprii ale cadrelor didactice
Număr redus de manuale specifice domeniului de pregătire
Număr redus de Anexe curriculare şi materiale didactice pentru calificările din domeniul medical;
Comunicarea, uneori deficitară, între compartimente ţinând cont că şcoala funcţionează în două spaţii
Oportunităţi:







Dezvoltarea serviciilor medicale ca urmare a îmbătrânirii populaţiei la nivelul regiunii şi al judeţului în
special în comunitate şi în sistem privat
Politica actuală a Guvernului României de prioritizare a sectorului sanitar și de creștere a numărului de
posturi în rețeaua publică de asistență medicală.
Participarea la Proiecte cu finanţare europeană Erasmus+ prin Carta VET;
Apartenenţa la o reţea de şcoli europene ENM care oferă lărgirea cooperării cu parteneri internaţionali
Deschiderea pieţei muncii europene pentru profesiile medicale şi recunoaşterea automată a
competenţelor pentru calificarea profesionala asistent medical generalist, ceea ce face ca şcoala să devină
atractiva atât pentru elevi cât şi pentru firme de recrutare.
Riscuri:







Scăderea populaţiei şcolare
Migraţia tinerilor
Numărul extrem de scăzut al populaţiei tinere ocupate
Posibilitatea schimbării cadrului legislativ şi renunţarea la nivelul de pregătire postliceală pentru
asistenţii medicali
Numărul relativ mare de școli postliceale sanitare din municipiu Pitești.

DATE STATISTICE la nivelul şcolii ( anexe)
Elevi:
Din analiza datelor statistice, se constată un fenomen îngrijijorator ce constă în diminuarea numarului
de elevi /an scolar si creşterea numărului de elevi care nu finalizează şcoala, sau care solicită transferul în
alte şcoli; aceştia se regasesc la plecaţi sau repetenţi şi constituie un risc pentru execuţia bugetară, în sensul
că nu-şi achită integral taxele şcolare.
Examene de absolvire
De la acreditare până în prezent, finalizarea studiilor s-a făcut prin 19 examene de absolvire, organizate
în câte 2 sesiuni – iulie şi august pentru toate calificări le profesionale acreditate; examenele au fost
organizate de şcoală care a fost nominalizata în fiecare an ca centru de examen de certificare a calificărilor
profesionale de către ISJ Argeş. Examenele au constat în:
- proba practică
- proba scrisă
- susţinerea proiectului de diplomă
Promovabilitatea absolvenţilor şcolii a fost în utimii 3 ani de 100%.
Inserţia absolvenţilor:
Şcoala este preocupată de inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii atât internaţională cât şi locală. Politica
şcolii este de a oferi elevilor şi absolvenţilor posibilitatea de a participa la stagii practice, prilej cu care
angajatorii pot să îi recruteze sau de a facilita întâlnirea absolvenţilor în şcoală cu diferiţi agenţi economici
sau firme de recrutare din ţară sau străinătate. Există o baza de date cu absolvenţii care doresc să lucreze în
ţară sau străinătate; de asemenea se monitorizează absolvenţii prin e-mail sau telefonic pentru a fi
intervievaţi dacă şi-au găsit un loc de muncă în domeniu.
Personal
Personal de conducere: Conducerea şcolii a fost asigurată de un director, Preşedinte al Consiliului de
Administraţie – doamna Elena Stănescu profesor Nursing gradul II, expert în Management educaţional şi un
director adjunct pana in anul scolar 2015-2016 – doamna Boncea Maria, profesor de specialitate, gradul II,
expert în Management educaţional .







Managementul şcolar s-a axat preponderent pe lărgirea caracterului participativ şi motivarea resursei umane
şi pe dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale.
La nivelul corpului profesoral activitatea internaţională a scolii a crescut interesul pentru propria dezvoltare
profesională:
4 profesori au participat la proiecte europene Comenius, Gruntdvig, Vizite de studiu,Erasmus+
3 profesori au participat la cursuri de perfecţionare în geriatrie, fiind mentori în Stagiile practice
geriatrice din Belgia.
5 profesori au urmat programul de formare continuă “Managementul educaţional preuniversitar
performant” în cadrul Universităţii Piteşti.
4 profesori au participat la cursuri privind Calitatea în educaţie, în cadrul unui proiect FSE- POSDRU
iniţiat de ARACIP.
3 profesori participanti la proiecte ERASMUS+
În ceea ce priveşte dinamica personalului didactic, până în prezent s-a menţinut o continuitate a
acestuia.
Personal didactic auxiliar este asigurat de 1 secretar, 1 profesor documentarist, 1 consilier scolar
Personal nedidactic: În şcoală sunt încadraţi 1administrator-casier, 1 îngrijitori de curăţenie.

Asigurarea internă a calităţii
Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru evaluarea internă şi asigurarea c alităţii constituită
la nivelul şcolii şi a constat în :


Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de
educaţie şi formare profesională) prin realizarea activităţilor din Planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar
în curs propus după elaborarea Raportului de autoevaluare pentru anul şcolar trecut şi identificarea punctelor
slabe ale şcolii;

 Monitorizarea internă a activităţii şcolii care a vizat:
-elaborarea documentaţiei specifice implementării SMC (Manualul Calităţii, Proceduri de sistem, Proceduri de
lucru)
-completarea Portofoliului la nivelul catedrelor şi la nivel de cadru didactic
-elaborarea, la nivelul catedrelor, a documentelor de proiectare didactică (proiecte ale unităţilor de învăţare,
planificări calendaristice), a instrumentelor de evaluare, a criteriilor de evaluare şi a baremelor minimale
-elaborarea unor chestionare pentru a investiga realitatea organizaţională
-culegerea dovezilor / rezultate ale evaluărilor care să corespundă criteriilor stabilite.
Analiza calitativă a procesului de învăţământ - rapoarte comisii
La sfârşitul fiecărui an şcolar comisiile metodice au întocmit rapoarte de activitate privind
activitatea metodico-ştiinţifică desfăşurată în anul şcolar respectiv în urma cărora s-au acordat
calificativele anuale aprobate de Consiliul de Administraţie.
Directorul scolii a întocmit la sfârşitul fiecărui an rapoarte şi statistici privind desfăşurarea procesului
educaţional, mobilitatea elevilor precum şi rezultatele şcolare şi absenţele. Rezultatele elevilor s-au încadrat
într-o medie de note de cuprinse între 7-8, elevii dând dovada de multă implicare în special în activităţile de
instruire practică şi activităţile extraşcolare.

Activitatea extraşcolară a constat într-o serie de activităţi derulate de elevi şi profesori în cadrul şcolii
şi în comunitatea locală; astfel au continuat o serie de festivităţi cum ar fi Serbarea de Crăciun,
precum şi programele de educaţie sanitară în şcoli şi în cadrul unor Târguri de sănătate prilejuite de
diferite evenimente medicale, precum si strangerea de fonduri pentru proiecte sociale.
Imaginea scolii
Modalităţi de promovare a ofertei şcolare
Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” Piteşti şi-a formulat un plan de acţiune privind activitatea de
promovare a ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii, funcţionând o comisie în acest sens.
Iată câteva din aspectele vizate în ceea ce priveşte promovarea imaginii şcolii
 Colaborarea eficientă cu toţi beneficiarii actului educaţional -elevi, părinţi, parteneri locali,
 Iniţierea activităţilor educative diferenţiate care să răspundă socializării tinerilor.
 Diseminarea experienţelor pozitive, a proiectelor, concursurilor desfăşurate în cadrul instituţiei,
 Publicitate pe site-ul şcolii şi în mas media locală.
 Organizarea “Zilei porţilor deschise” şi a sesiunilor de comunicări ştiintifice;
 Elaborarea de proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de
bună prac
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Diagnoza centrată pe aspectele de tip cultural a scos în evidenţă următoarele aspecte:

 Credinţele legate de rolul educaţiei şi autoeducaţiei au fost asimilate de majoritatea cadrelor
didactice
 Îmbunătăţirea statutului social al absolvenţilor care au fost sprijiniţi de şcoală în găsirea unui loc
de muncă în ţară şi străinătate
 Continuarea unor ceremonii specifice legate de începerea şcolii, absolvirea şcolii, marcarea unor
zile naţionale , religioase.
 Utilizarea frecventă a unor elemente de limbaj specializat – limbaj medical

C ) Analiza mediului extern
DATE STATISTICE relevante pentru practica clinica a elevilor si insertia absolventilor:
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ este asigurata prin 351 cabinete medicale individuale de medicina de
familie in relatie contractuala cu CAS Arges , repartizate in cele 95 de comune, 4 orase si 3 municipii.
ASISTENȚA AMBULATORIE DE SPECIALITATE este asigurată prin:
● 248 cabinete de specialitate ambulatorii
● 417 cabinete ale medicilor stomatologi
● ambulatoriile integrate de specialitate ale spitalelor in numar de 11 (cu 89 cabinete)
● un centru de diagnostic si tratament (cu 17 cabinete )
● 32 de furnizori de investigatii paraclinice
ASISTENTA SPITALICEASCA este asigurata de:
 13 unitati sanitare, cu 2989 paturi,
 2 unitati sanitare cu paturi apartinand Ministerelor cu retea sanitara proprie (Spitalul Penitenciar
Colibași și Spitalul Militar de Urgenta Pitești) cu 342 paturi,
 4 unitati sanitare cu paturi in sistem privat (Spitalul Sf.Nicolae ,Spitalul DR. Irimia, Spitalul
Societății Muntenia Competences si Spitalul Natisan) cu 99 paturi spitalizare continua si 24 paturi cu
spitalizare de zi.

ASISTENTA DE URGENTA
Serviciile medicale de urgenta se asigura prin Serviciul de Ambulanta Judetean, cu sediul in resedinta
judetului, 9 substatii in 6 orase cu unitati spitalicesti (Pitesti, Cimpulung, Curtea de Arges, Costesti, Topoloveni
si Mioveni) si 3 comune (Rucar, Mozaceni, Domnesti).
UNITATI DE PRIMIRE URGENTE – in judet functioneaza UPU/CPU in 6 unitati sanitare , dar in doua
unitati de primire urgente – adulti –Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti – si copii- Spitalul de Pediatrie
ASISTENTA FARMACEUTICA a fost asigurata in anul 2016 prin 99 farmacii, 33 in mediul rural si 66 in
mediul urban.
SERVICII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU – la nivelul judetului Arges , in anul 2016 s-au aflat in relatie
contractuala cu CAS Arges un numar de 7 unitati care ofera ingrijiri la domiciliu decontate din FNUASS.
ASISTENTA MEDICO-SOCIALA este asigurata prin 5 astfel de unitati ,astfel:
- UAMS Calinesti:
50 paturi,
- UAMS Suici :
120 paturi,
- UAMS Dedulesti:
25 paturi,
- UAMS Rucar
40 paturi

II COMPONENTA STRATEGICĂ
În elaborarea strategiei de dezvoltare s-au avut în vedere o serie de priorităţi naţionale:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizarea echităţii în educaţie;
Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie;
Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor,
din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;
Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic
şi cultural;
Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale.

6.

Viziune
Viziunea de la care porneşte strategia managerială până în anul 2020 este aceea
a unui învăţământ de calitate centrat pe elev.
Şcoala oferă posibilitatea tinerilor de a dobândi competenţe cheie de nivel ridicat ISCED 5, relevante pentru
piaţa muncii interne şi internaţionale, punand accent pe cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, pe
identificarea nevoilor reale de formare a elevilor si pe progresul individual.

Misiune
Misiunea scolii este de a pregăti profesionişti competenţi şi bine motivaţi.
Având în vedere domeniul de pregatire medical şi calificările profesionale de asistenţi medicali ce vizează
îngrijirea, recuperarea, sănătatea publică, şcoala urmăreşte să dezvolte la elevi cunoştiinţele, competenţele şi
abilităţile profesionale, dar şi motivarea personală pentru o profesie nobilă.

Principii
Realizarea misiunii şcolii presupune asumarea unor principii:
 Respectarea valorilor democratice
 Asigurarea caracterului formativ al educaţiei
 Promovarea şi asigurarea unui climat de muncă colegial bazat pe relaţii de spijin reciproc şi
respectarea reglementărilor legale

Valori
Strategia managerială admite ca valori fundamentale: demnitatea umană, profesionalismul, respectul,
corectitudinea, responsabilitatea, toleranţa, confidenţialitatea.

Politica şcolii s-a axat în primul rând pe fidelizarea şi perfecţionarea personalului, crearea unui climat
optim dezvoltării de relaţii bune între elevi şi profesori si dezvoltarea şcolii pe valenţe europene.

III COMPONENŢA OPERATIONALĂ
Anexe : Planuri operationale si Rapoarte Director
Obiectiv general
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ, având ca scop
consolidarea şcolii ca una de elită într-un context european
In vederea atingerii Obiectivului general pe baza analizei mediului intern şi extern, având ca reper
viziunea si misiunea şcolii s-au stabilit urmatoarele Ţintele strategice, ca fiind prioritare pentru
urmatorii 3 ani:

Ţinta 1. Asigurarea unui cadru adecvat formării de asistenți medicali generaliști, asistenți
medicali de balneo-fizio-kineto terapie și recuperare, precum si asistenți medicali de
farmacie, adaptat cerinţelor societăţii si armonizarea ofertei educationale cu solicitările pieţei
muncii şi a noilor direcţii spre care evoluează lumea modernă, in termen de 3 ani.
Obiective specifice:
 Cresterea anuala a motivatiei elevilor pentru a dobandi competente profesionale in domeniul
medical prin largirea parteneriatelor de practica si implicarea elevilor in cel putin o activitate
extrascolara.
 Responsabilizarea cadrelor didactice de a-si imbunatati continutul materialelor dactice, in sensul
elaborarii de cursuri proprii si anexe curriculare, etapizat in 3 ani: in primul an 50% in al doilea an
70% in al treilea an 80% din module.
 Implementarea si utilizarea fiselor de progres individual in evaluarea competentelor practice
dobandite de elevi in urmatorii 3 ani, etapizat: in primul an pentru 50% din module, in al doilea an
pentru 70% din module, in al treilea an 100% din module.
 Implementarea unor programe de orintare si consiliere profesionala pornind de la nevoile reale ale
elevilor si nevoile pietei muncii in urmatorii 3 ani , etapizat: in primul an aplicarea de chestionare la
50 % dintre elevi si facilitarea intilnirii elevilor cu cel putin 1 agent de recrutare forta de munca, in
al doilea an aplicarea de chestionare la 60 % dintre elevi si facilitarea intilnirii elevilor cu cel putin
2 agenti de recrutare forta de munca in al treilea an aplicarea de chestionare la 70 % dintre elevi si
facilitarea intilnirii elevilor cu cel putin 3 agenti de recrutare forta de munca.
 Elaborarea/ Revizuirea ofertei educaţionale care să sporească accesul elevilor la o educaţie
continuă si să le faciliteze alegerea pentru carieră şi stabilirea unui număr de locuri pentru

admitere ce poate fi atins în proporţie de 100 % anual
Indicatori de realizare:
Parteneriate cu institutii publice medicale si farmaceutice
Activitati extrascolare realizate
Cursuri , anexe curriculare existente in portofoliul profesorilor
Existenta si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluarii invatarii
Evaluarea rezultatelor invatarii prin fise de progres la toate modulele cu invatamnt clinic din curriculum
AMG.
Programe de consiliere pornind de la nevoile reale elevilor
Realizarea unor activitati de consiliere in parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii/agenti
economici.
Oferta educationala publicata si realizarea planului de scolarizare
Chestionare de satisfactie aplicate

Ţinta 2. Creşterea continua a calităţii procesului educaţional, prin atingerea unui nivel optim
de realizare a standardelor de referinta care sa tinda catre obtinerea de calificative „foarte
bine” la toti indicatorii, in urmatorii 3 ani.
Obiective specifice:
 Asigurarea continuitatii si coerentei in desfasurarea procesului de invatamant prin mentinerea
calicarilor acreditate
 Constituirea si functionarea tuturor structurilor organizatorice in proportie de 100% anual
 Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de învăţare, asigurarea resurselor materiale şi financiare prin
alocarea de resurse anual
 Asigurarea necesarului de cadre didactice calificate in proporţie de minim 90% anual
 Asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a tuturor salariaţilor şi elevilor, precum şi asigurarea
protecţiei împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă pentru reducerea la 0 a riscurilor.
 Folosirea feedbackului de la educabili si parteneri pentru imbunatatirea proceselor interne prin
aplicarea de cel putin 2 chestionare anual
 Eficientizarea sistemului de comunicare în şcoala prin implementarea procedurii specifice si
monitorizarea ei in scopul reducerii disfunctionalitatilor de lucru
 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei, înregistrarea, prelucrarea şi
utilizarea datelor în format electronic în proporţie de 100% până în 2020
Indicatori realizare: Existenta PAS, PO, PM
Existenta documentelor proiective si rapoarte ale comisiilor si compartimentelor
Site-ul scolii
Chestionare
Documente ale CA si CP
Procese verbale
Baza de date a scolii
Detalii: Elaborarea documentelor proiective
Organizarea interna a unitatii de invatamant
Eficientizarea sistemului de comunicare
Existenta si functionarea sistemului de gestionare a informatiilor, inregistrarea, prelucrarea si
utilizarea datelor in format electronic

Ţinta 3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice şi oferirea de oportunităţi pentru
dezvoltarea carierei acestora pentru a realiza si oferi servicii educationale de calitate prin
cresterea numarului de profesori participanti la programe de formare in urmatorii 3 ani.
Obiectiv specific:
 Dezvoltarea de noi competenţe didactice şi oferirea de oportunităţi pentru dezvoltarea carierei
pentru cel puţin 3 profesori anual.
Indicatori realizare: Existenta diplome, atestate, certificate, dosare personale
Detalii: Inscrierea cadrelor didactice la obtinerea de grade didactice,programe doctorale
Participarea cadrelor didactice la programe de formare CCD, la programe doctorale
Participarea cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice, proiecte europene

Ţinta 4. Dezvoltarea de parteneriate locale şi consolidarea dimensiunii europene de formare a
competenţelor profesionale, în scopul dezvoltării sentimentului de mândrie pentru
apartenenţa la o şcoală de prestigiu cu valenţe europene in urmatorii 3 ani.
Obiective specifice:
 Realizarea a cel puţin 2 noi parteneriate locale sau internationale anual, in scopul cresterii nivelului
competentelor si abilitatilor profesionale dobandite de elevi.
 Implementarea a cel puţin unui proiect cu finanţare europeană pe an in scopul dezvoltarii
sentimentului de mandrie pentru apartenenta la o scoala cu valente europene.
 Dezvoltarea cooperării internaţionale pentru a asigura oportunitatea ca cel puţin 10 elevi şi 2
profesori pe an să participe la schimburi/conferinţe internaţionale.
Indicatori realizare: Existenta a cel putin sapte parteneriate pentru practica clinica
Derularea unui proiect de educatie sanitara
Aplicarea pentru un proiect cu finantare europeana
Detalii: Incheierea de parteneriate cu unitati medicale si farmaceutice pentru practica clinica
Incheierea de parteneriate de educatie sanitara
Largirea parteneriatelor internationale pentru derularea de mobilitati pentru elevi si pentru insertia
Absolventilor
Pentru realizarea ţintelor strategice se vor utiliza următoarele categorii de resurse: umane, financiare,
materiale/informaţionale.

Resurse
ELEVI
Pornind de la faptul că numărul de elevi înscrişi în şcoală a scăzut în ultimii ani, corelat cu toate
elementele rezultate din analizele prezentate, în special cele legate de scăderea populaţiei şcolare la
nivelul judeţului, conducerea scolii a elaborat pentru urmatorii 3 ani aurmatorul
PLAN DE ŞCOLARIZARE

PERIOADA
2017 – 2018

CALIFICARE
PROFESIONALĂ
As.med.Generalist
As.med.Farmacie
As.med. BFKT si
Recuperare

DURATA DE
PREGĂTIRE
(ani)
3
3

MINIM

MAXIM

230
50

270
60

40

50

3
3

320
230
30

380
260
40

3

40

50

3
3

300
230
30

350
260
40

3

40

50

300

350

3
Total

2018 - 2019

As.med.Generalist
As.med.Farmacie
As.med. BFKT si
Recuperare

Total
2019 - 2020

As.med.Generalist
As.med.Farmacie
As.med. BFKT si
Recuperare

NUMĂR DE ELEVI

Total

PERSONAL: politica de personal a scolii este de a fideliza si de a asigura o continuitate a personalului;
trebuie avut in vedere totusi un fenomen social care a inceput si care va duce la migrarea profesorilor de
specialitate (in special asistenti medicali) catre locuri de munca din sistemul sanitar unde salariile sunt mai
atractive; de asemenea trebuie tinut cont de pensionarea unor cadre didactice vechi ale scolii in urmatorii ani.
Conducerea scolii va trebui sa revizuiasca politica de personal in sensul atragerii de cadre didactice noi si
sprijinrea lor in dezvoltarea carierei mai ales ca in domeniul medical este mai greu sa gasesti personal de
specialitate cu pregatire pedagogica.
Plan de încadrare cu personal
În fiecare an încadrarea cu personal se va face conform statului de funcţii/posturilor aprobate de CA în
funcţie de numărul de elevi care au semnat contracte de şcolarizare, urmărindu-se asigurarea normelor
didactice pentru titulari si predarea la plata cu ora în special de aceştia, apoi de profesori asociaţi.
In următorii 3 ani estimăm un număr de 9 profesori titulari şi 5-6 asociaţi anual.
Conducerea scolii va fi asigurata ce Consiliul de Administratie care se va constitui anual prin decizie avand
in componenta 5 persoane. Se va avea in vedere peste 2 ani, ocuparea postului de director prin concurs,
tinand cont ca in prezent directorul este pensionar si are o decizie de prelungire ca profesor titular.
BUGETUL ESTIMAT
Resursele financiare prognozate se constituie din taxe şcolare, taxe de înscriere, taxe de examene, dobânzi
bancare, sponsorizări.
Veniturile şcolii obţinute din taxe şcolare sunt prognozate în funcţie de estimarea numărului de elevi, după
cum urmează:
An şcolar 2017-2018 (taxa şcolară = 2200 lei):
 Nr. minim elevi - 320 = 704.000 lei
 Nr. maxim elevi -380 = 836.000lei
An şcolar 2018-2019 (taxa şcolară =2300 lei):
 Nr. minim elevi - 300 = 690.000 lei
 Nr. maxim elevi - 350 = 805000 lei
Datorita scaderii numarului de elevi din ultimii 2 ani si a bilantului negativ, conducerea scolii a hotarat
majorarea taxei scolare din acest an scolar la 2400 lei
An şcolar 2019 -2020 (taxa şcolară =2400 lei):
 Nr. minim elevi - 300 = 720.000 lei
 Nr. maxim elevi -350 = 840.000lei

BAZA MATERIALA/INFORMATIONALA
Şcoala îşi propune pentru următorii 3 ani să îmbunătăţească continuu baza materială în special prin achiziţia de
materiale didactice (precum manechine mai performante), achizitia de carti si suporturi de curs informatice.
De asemenea se va avea in vedere innoirea calculatoarelor pentru elevi cu unele mai performante.
În fiecare an conducerea şcolii va elabora Bugetul estimat de venituri şi cheltuieli, după semnarea
contractelor de şcolarizare şi va încerca să găsească soluţii pentru eficientizarea cheltuielilor.

Planurile operaţionale se vor elabora anual şi vor urmări atingerea ţintelor strategice enunţate mai sus.
Acestea vor fi armonizate cu particularităţile şi priorităţile anului respectiv şi cu Planul managerial cadru .
(ANEXA)

IV. COMPONENTA MANAGERIALĂ/Plan managerial
Planurile manageriale se vor elabora ţinând cont de toate domeniile care definesc unitatea de
învăţământ: curriculum, resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, parteneriate, promovarea
imaginii.
Planurile manageriale vor avea ca Obiective principale:












Proiectarea activităţii de învăţământ
Stabilirea structurilor organizaţionale
Asigurarea necesarului de resurse umane
Asigurarea resurselor materiale
Stabilirea programului de desfăşurare a procesului educaţional
Asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor şi elevilor
Optimizarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ
Implicarea personalului în procesele decizionale
Implicarea elevilor in procesele decizionale
Motivarea resurselor umane
Evaluarea personalului scolii si a elevilor

V. CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării PAS
Acțiuni:
1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS.
3. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor ,profesorilor, partenerilor
de practică, autorităților locale, altor parteneri interesați în formarea profesională; discuții colective și
individuale cu principalii „actoriˮ implicați în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel
regional și local. Aceste informații vor fi corelate cu prioritățile identificate la nivel regional și local.
4. Stabilirea priorităților, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare.
5. Prezentarea priorităților, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltarea spre consultarea personalului
școlii în cadrul Consiliului Profesoral și în cadrul ședințelor de catedră, elevilor școlii în cadrul Consiliului
Elevilor,
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și pe baza acestora a reformulării obiectivelor,
priorităților.
7. Elaborarea planurilor operaționale.
Surse de informații
1. Documente de proiectare a activității școlii (portofolii ale cadrelor didactice, comisie Diriginților, Consiliul
Elevilor, parteneriatelor școlii, oferta de școlarizare).
2. Documente de analiză a activității școlii (rapoarte ale comisiilor, rapoarte ale C.A., rapoarte ale echipei
manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente).
3. Documente de prezentare și promovare a școlii.
4. Date statistice judet Arges.
5. Chestionare, discuții, interviuri.

6. Rapoarte scrise ale MEN/ISJ întocmite în urma inspecțiilor efectuate în școală.
Pentru implementarea Planului de Acțiune al Școlii este absolut necesară consultarea tuturor factorilor
implicați, atât din mediul intern cât și din mediul extern.
Monitorizare și evaluare
Toate persoanele și organismele implicate, vor fi informate despre responsabilitățile pe care le au în
implementarea și monitorizarea P.A.S., despre metodele și termenele stabilite pentru evaluare.
În vederea monitorizării Planului de Acțiune al Școlii, activitățile planificate vor viza:
 Monitorizarea de tip sistematic – prin care se vor supraveghea indicatori măsurabil, realizarea obiectivelor.
 Monitorizarea de tip componențial – prin care se urmărește diseminarea informației, comunicarea clară și
eficientă între partenerii interni și externi, managementul încrederii, managementul acțiunilor individuale și
de grup.
 Monitorizarea de tip fenomenologic – prin care se urmărește calitatea informațiilor vehiculate, desfășurarea
activităților conform planificării (diagrama GANTT), număr de participanți la implementarea P.A.S. precum
și acțiunile comportamentale.
 Monitorizarea de orientare a evaluării – prin care se urmăresc, în primul rând, indicatorii de performanță
stabiliți în plan: aspectele pe care le putem influența, rezultatele obiectivelor în cifre și procente, perioada de
timp în care s-au realizat și concordanța cu termenele fixate inițial.
Evaluarea Planului de Acțiune al Școlii urmărește stabilirea raportului dintre performanțele obținute și cele
intenționate precum și corectarea rezultatelor.
Aceiași indicatori care au fost monitorizați, vor fi și evaluați, apreciindu-se momentul în care un plan
operațional a fost realizat, iar școala poate să treacă la elaborarea și implementarea următorului plan, în
situația în care și-a propus mai multe ținte.
Școala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA PITESTI, își propune o autoevaluare eficientă care să îi
permită:
 să-și identifice, în prezent și în viitor, punctele tari și punctele slabe;
 să compare propriile performanțe cu cele obținute de alte instituții din domeniu;
 să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite și dezvoltate;
 să-și reconsidere poziția și rolul pe care îl are în comunitatea locală.

Implementarea P.A.S.-ului va fi realizată de către întreg personalul școlii.

GLOSAR

ABREVIERI
AJOFM

- Agentia Judeţ eană de Ocupare a Forţei de Muncă

AMG

- Asistent Medical Generalist

AMF

- Asistent Medical de Farmacie

BFKT

- Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie si recuperare

CCD

- Casa Corpului Didactic

ISJ

- Inspectoratul Scolar Judeţean

MEN

- Ministerul Educatiei Naţionale

ONG

- Organizaţie Non-Guvernamentală

PAS

- Planul de Acţiune al şcolii

PLAI

- Planul Local de Acţiune pentru Invăţământul profesional si tehnic

PRAI

- Planul Regional de Acţiune pentru Invăţământul profesional
şi tehnic

SPP

- Standard de pregătire profesională

UE

- Uniunea Europeană

CONCLUZII

Prezentul PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (PAS) privind dezvoltarea pe termen mediu, a
ŞcoliiSanitare Postliceale „CAROL DAVILA”din Piteşti a fost fundamentat pornind de la
contextul extern şi de la situaţia existentă la nivelul şcolii.
Strategia managerială şi-a propus să asigure atât continuitatea unor elemente viabile care
trebuie menţinute la nivelul şcolii, cât şi coerenţa activităţilor viitoare, obiectiv important
rămânând preocuparea pentru creşterea calităţii procesului educativ.
Politica managerială pune un accent deosebit pe perfecţionarea, motivarea şi implicarea
resurselor umane care acţionează la nivelul şcolii şi pe dezvoltarea cooperarii internationale,
asigurând astfel creşterea calităţii actului educaţional, in conformitate cu standardele
nationale si internationale.
Buna pregătire va permite absolvenţilor şcolii inserţia socio-profesională şi demonstrarea
însuşirii unor valori etice şi morale specifice profesiilor din domeniul sanitar.
Pentru îndeplinirea obiectivelor, conducerea şcolii pune accent pe managementul participativ
care presupune munca în echipa şi democratizarea proceselor de decizie, colaborarea cu
partenerii externi.

Şcoala îşi asumă misiunea de a pregăti profesionişti competenţi şi
bine motivaţi.

DIRECTOR
ELENA STĂNESCU

Anexe

1. DATE STATISTICE privind ELEVII:

AN
SCOLAR

ELEVI
ÎNSCRIŞI
LA
ÎNCEPUT
DE AN

2014/2015
2015/2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

470
429
369
369
327

ELEVI
REPETENŢ
I

33
29
26
10
25

ELEVI
TRANSFERAŢI

PLECA
ŢI

VENI
ŢI

24
23
10
46
15

2
2
0
1
1

ELEVI
PROMOVAŢI

PROCENT
PROMOVABI
LITATE

414
379
333
314
288

88,29%
88,34%
90,24%
85,09%
88,07%

2. DATE STATISTICE privind ABSOLVENTII:
NUMAR
ABSOLVENTI

NUMĂR ABSOLVENȚI
PROMOVAȚI LA
EXAMENUL DE
CERTIFICARE

AMG
AMF
BFKT
Nr. total absolvenți

89
41
21
151

89
41
21
151

20152016

AMG
AMF
BFKT
Nr. total absolvenți

84
33
13
130

84
33
13
130

3.

20162017

AMG
AMF
BFKT
Nr. total absolvenți

61
30
0
91

61
30
0
91

4.

20172018

AMG
AMF
BFKT
Nr. total absolvenți

72
31
18
121

72
31
18
121

5.

20182019

AMG
AMF
BFKT
Nr. total absolvenți

64
14
11
89

64
14
11
89

NR.
CRT

AN
SCOLAR

1.

20142015

2.

CALIFICAREA
PROFESIONALA

3. DATE STATISTICE privind INSERTIA ABSOLVENTILOR:
datele sunt orientative culese direct de la absolvenţi în primul an dupa absolvire :
Califi
care
profesi
onala
AMF
BFKT
AMG

Anul 2015
Nr.
abs
.
41
21
89

An
ga
jați
7
8
29

Pro
cent
17%
38%
33%

Anul 2016
Nr.
abs
.
33
13
84

An
ga
jați
8
6
31

Pro
cent
4%
46%
38%

Anul 2017
Nr.
abs
.
30
0
61

Ang
a
jați
6
0
9

Anul 2018

Pro
cent

Nr.
abs.

2%
0
6%

31
18
72

Ang
a
jați
11
7
25

Anul 2019

Procent

Nr.
abs.

35,48%
38,88%
34,72%

14
11
64

Anga
jați

Proce
nt

1
5
15

7,14%
54,5%
25%

4. DATE STATISTICE privind profesorii
An şcolar

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Nr.
profesori
total
16
15
15
16
15

Nr.
profesori
calificaţi
15
14
14
14
14

Nr.
profesori
necalificaţi
1
1
1
2
1

Norme
didactice

Titulari

17.31

11

17,68
16,44
17,80
17,91

10
10
9
8

