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CAPITOLUL I: CONTEXTUL 

1.1. Introducere 

       Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a 

ofertei de formare profesională a Școlii Postliceale Sanitare ”Sf. Vasile cel Mare” pe perioada 

2015 – 2020. Planificarea strategică a acțiunilor școlii se bazează pe documente de 

planificare strategică elaborate la nivel european, național și local. 

       Obiectivul general al planificării strategice a acțiunilor Școlii Postliceale Sanitare ”Sf. 

Vasile cel Mare” constă în creșterea contribuției la dezvoltarea învațământului medical, la 

tranziția rapidă și eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare și cunoaștere 

participativă și inclusivă. PAS constituie cadrul de acțiune al școlii pe perioada 2015 – 2020. 

        Rolul PAS este de a furniza cadrul de referință pentru armonizarea cu strategia PRAI și 

PLAI și pentru structurarea ofertei de școlarizare și adaptarea acesteia la nevoile locale de 

școlarizare. 

        Scopul PAS este de a răspunde cerințelor de competitivitate, armonizând oferta de 

școlarizare cu cerința socială, facilitând tranziția de la școală la viața activă. 

PAS cuprinde: analiza contextuală a nevoilor de formare, a evoluțiilor și previziunilor de piață 

a muncii, analiza capacității Școlii Postliceale Sanitare ”Sf. Vasile cel Mare” de a răspunde 

nevoilor identificate. 

P.A.S. este elaborat de Directorul școlii în colaborare cu Consiliul de 

administrație, aprobat de  Consiliul Director al Filialei Ploiești al Fundației pentru 

Dezvoltare Umană 

 Coordonarea implementării PAS este asigurată de directorul școlii. 

 

1.2. Viziunea școlii 

SPS ,,Sf. Vasile cel Mare" oferă elevilor oportunități de formare profesională și 

de dezvoltare personală la un înalt standard calitativ, contribuind astfel la facilitarea 

integrării pe piața forței de muncă locală, națională și europeană și la o viitoare 

carieră de succes pentru absolvenți. În consecință, viziunea școlii este ,,Viitorul tău 

este aici!” 
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1.3. Misiunea școlii 

      Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi 

ale tinerilor, creșterea calității actului medical prin ridicarea calității învățământului medical la 

standarde europene, astfel încât tinerii să devină pe deplin conştienţi de propria valoare şi 

competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.  

 

  Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile Cel Mare” Ploiesti  urmărește să asigure calitatea 

prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât 

pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale, regionale și europene.  

  

      În contextul globalizării, al progresului ştiinţific şi tehnic accentuat, al competiţiei şi 

mobilităţii în creştere, Școala Postliceala Sanitara „Sf. Vasile cel Mare” se implică în 

consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de învăţământ, ca centru de resurse pentru 

comunitate, de a asigura o educaţie de calitate europeană, de a forma persoane 

responsabile, de un înalt profesionalism, tolerante, ca viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili 

să se integreze pe piaţa muncii, să lucreze în echipă și să învețe pe tot parcursul vieții într-o 

societate dinamică, de tip european caracterizată prin excelență. 

 

1.4. Scopul școlii 

Şcoala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare”  oferă absolvenţilor de liceu cu şi 

fără diplomă de bacalaureat posibilitatea de a se pregăti în domeniul ,,Sănătate şi asistenţă 

pedagogică”, calificările ,,asistent medical generalist” și ,,asistent medical de farmacie”, 

indiferent de etnie, religie, vârstă, orientare sexuală şi sex, calificări cerute pe piața muncii și 

care le asigură avantaje pe termen lung.  

 

1.5. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor școlii în ultimii trei ani: 2016 – 2019 

 Realizări ale școlii în ultimii trei ani: 2016- 2019 

- Igienizarea sediului școlii 

- Îmbunătățirea dotării laboratoarelor și sălilor de demonstrații (nursing, biologie), 

bibliotecii  

- Îmbunătățirea fondului de carte, în special a bibliotecii virtuale 

- Facilarea accesului la biblioca virtuală a școlii 

- Introducerea unei perspective noi asupra experienţei în muncă, bazată pe competiţie. 

- Utilizarea unor metode moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor. 

- Efectuarea de reparaţii curente  
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- Actualizarea bazei de date a elevilor 

Disfuncţionalităţi ale școlii în ultimii trei ani: 2016- 2019 

- Discordanță între efortul (financiar și de resurse umane) depus pentru îndeplinirea 

planului de școlarizare și rezultate  

- Plan de școlarizare nerealizat 

- Absența ofertelor de furnizare a programelor pentru pregătirea personalului didactic în 

specialitățile necesare domeniului 

- Absenteism marcat în rândul elevilor 

- Imposibilitatea responsabilizării tuturor elevilor privitor la procesul de învățământ 

- Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în analiza detaliată și responsabilă a 

absenteismului, a cauzelor eşecului şcolar 

-  Intarziere in demersul  privind obținerea autorizării ISU  ( str. Industriei )   deși s-a 

investit financiar în întocmirea dosarului de către firmă specializată, incă din  2016 

 

1.6. Contextul european 

 Având în vedere următoarele documente de referință: 

- Concluziile Consiliului privind rolul educației și formării în cadrul punerii în aplicare a 

strategiei Europa 2020; 

- Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniu educației și formării profesionale (”ET 2020”); 

- Declarația de la Copenhaga din 30 noiembrie 2012 și concluziile Consiliului de la 

Copenhaga din decembrie 2002 privind promovarea cooperării europene în 

domeniul învățământului vocațional/tehnic 

- Comunicatul de la Bruges din 7 decembrie 2010 privind cooperarea europeană în 

domeniul învățământului vocațional/tehnic 

- Politicile UE în materie de educație școlară 

- Comunicarea Comisiei ,,Îmbunătățirea competențelor pentru secolul XXI" 

- Concluziile Consiliului privind ,,pregătirea tinerilor pentru secolul XXI: un program de 

cooperare europeană pe plan școlar" 

Se stabilesc următoarele priorități la nivel european: 
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- Obținerea de către tineri a competențelor specifice, care să permită incluziunea pe 

piața muncii, prin modernizarea programelor școlare, a materialelor didactice și ale 

sistemelor de evaluare a elevilor  

- Asigurarea accesului tinerilor, inclusiv a tinerilor migranți, la un învățământ de înaltă 

calitate 

- Sprijinirea cadrelor didactice, a directorilor de școli și a formatorilor de cadre didactice 

prin proceduri eficiente de selecție și recrutare și prin programe de formare 

profesională 

și următoarele ținte: 

- creşterea ratei de ocupare a unui loc de muncă a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 

15-64 ani, la peste 75% până în 2020; 

- alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

- ,,20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% 

a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990 

- rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% 

din generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

- reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie. 

 

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 

 
Linii de acțiune principale: 

         - dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure 

competențe-cheie și excelență; 
- promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 toți 

tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în străinătate o parte din timpul 

alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 
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- promovarea mobilității profesionale a tinerilor 

 măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

- sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei cariere.  

- sprijinirea tinerilor cu risc 

- susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente 

Ținta de creştere a ratei de ocupare a unui loc de muncă a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 

15-64 ani, la peste 75% până în 2020 nu va putea fi atinsă deoarece conform publicatului 

I.N.S. din 26.09.2019, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în 

trimestrul II 2019 în valoare de 66,4%, destul de departe de valoarea de 75%  

Ținta de acordare a 3% din PIB neputând fi atinsă, deoarece România se află pe ultimul loc 
în Uniunea Europeană în funcție de ponderea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare în 
PIB (0,5%), potrivit unui raport Eurostat bazat pe date din 2017. 

       Educația ca politică europeană. Cooperarea europeană în domeniul educației  

        Accesul la educaţie şi formare de înaltă calitate este fundamental pentru afirmarea 

Europei și ca societate a cunoaşterii şi ca actor de importanţă majoră pe scena unei 

economii mondiale globalizate. Politica în materie de educaţie este stabilită de fiecare stat 

membru în parte. Totuşi, ţările convin asupra obiectivelor comune şi fac schimb de bune 

practici în domeniu. 

       Politicile care se adresează tinerilor nu se limitează la educaţie. „Pactul european 

pentru tineret” stabileşte o serie de principii comune privind oportunităţile pentru tineri, 

recunoscând dreptul acestora de a beneficia de şanse egale în toate aspectele vieţii sociale:         

educaţie şi formare de înaltă calitate, servicii pentru căutarea unui loc de muncă, locuri de 

muncă adecvate competenţelor lor, dreptul la prestaţii de securitate socială şidreptul la 

locuinţă. 

“Sprijinirea tuturor cetăţenilor în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi calificărilor reprezintă 

un aspect crucial în dezvoltarea UE şi asigurarea de locuri de muncă, precum şi pentru 

promovarea egalităţii şi incluziunii sociale. Criza economică plasează cu atât mai mult în 

centrul atenţiei aceste provocări pe termen lung. Bugetele publice şi private sunt supuse 

unor presiuni puternice, locurile de muncă existente dispar, cele nou create necesitând 

adesea competenţe diferite, precum şi un nivel de calificare superior. Prin urmare, sistemele 

de educaţie şi formare profesională ar trebui să fie mai deschise şi mai relevante pentru 

nevoile cetăţenilor, ale pieţei muncii şi ale societăţii în general. 

   Cooperarea la nivel european în domeniul politicilor privind educaţia şi formarea 

profesională a oferit un sprijin valoros reformelor naţionale în domeniul educaţional şi a 

contribuit la mobilitatea cursanţilor şi a specialiştilor în interiorul UE. Urmând această 
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abordare şi respectând pe deplin responsabilitatea Statelor Membre în ceea ce priveşte 

propriile sisteme de educaţie, în mai 2009 Consiliul a avizat un Cadru Strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET 2020)”. 

      Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a 

forţei de muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi 

programelor UE.  

      Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese 

economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între 

timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea 

exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. UE trebuie să se ocupe acum de 

propriul viitor. UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020.        

       Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 

cadrul fiecărei teme prioritare: 

- „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările 

pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării 

ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 

- „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru 

a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

- „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet 

de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 

gospodăriilor şi întreprinderilor; 

- „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 

economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile 

de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa 

energetică; 

- „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, 

în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi 

durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

- „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 

muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor 

acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii 

şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv 

prin mobilitatea profesională; 
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- „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite 

echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se 

acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 

 Deficitul de cadre medicale ar putea ajunge la un milion de persoane până în 2020  

- Reprezentanții European Respiratory Society (ERS) avertizeaza ca deficitul de cadre 

medicale de la nivelul Uniunii Europene va ajunge la peste 1 milion de persoane in 

2020. Raportul intocmit de ERS vizeaza atat deficitul de medici si asistente 

medicale, cat si deficitul de dentisti si de farmacisti. 

- Expertii societății avertizează decidenții de la nivel european că ar trebui să se 

ghideze după un anumit set de principii în domeniul medical, care să limiteze deficitul 

de personal. In acest sens, trebuie redusă subfinantarea cercetării, mai ales cea cu 

care se confrunta cercetarea în domeniul bolilor respiratorii, este de parere 

presedintele Societatii. 

Și un raport al Comisiei Europene remarcă faptul că o provocare extraordinară pentru 

sistemele de sănătate europene va fi reprezentată de deficitul tot mai acut de cadre 

medicale.   

1.7. Contextul național 

Documentele programatice: 

- Programul de Guvernare 2017 - 2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013 – 2020 – 

2030 

- Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) 

-  Planul local de actiune pt invatamant ( PLAI ) 

- Strategia Dezvoltării Învăţământului Vocațional/Tehnic pe anii 2013 - 2020;  

Priorităţile la nivel naţional sunt: 

- Asigurare a transparenței în Educație și Cercetare 

- Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior la cel terțiar. Acces si 

Echitate  

- Implementarea Strategiei de Cercetare Dezvoltare si Inovare (2014-2020) pentru 

specializare inteligenta 

- Internationalizarea invatamantului superior 
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- Facilitarea integrării cetăţenilor în câmpul muncii după etapa şcolarizării  

- Adaptarea continuă a curricum-ului naţional, monitorizarea aplicării acestuia  

-  Adaptarea planificării educaţionale, a capacităţii de şcolarizare şi a conţinuturilor 

învăţării la nevoile de dezvoltare economică şi socială, la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional  

- Dezvoltarea intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării permanente 

-  Îmbunătăţirea formării profesionale ca bază a obţinerii unor rezultate eficiente pe 

termen lung  

- Includerea şi dezvoltarea învăţării nonformale şi informale în oferta educaţională a 

formării profesionale iniţiale şi a formelor specifice de educaţie continuă  

Direcţii principale de acţiune: 

- Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate 

publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul 

acestora pe piaţa muncii; 

- Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi 

programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei 

mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale; 

   

        Datele demografice oferite de INS la 25.04.2019,  referitoare la populaţia României 

arată că la 1 ianuarie 2019 populația rezidentă (după domiciliu) a fost de peste 22.171.000 

persoane, în scădere cu 0,2% față de 1 ianuarie 2018. Cauza principală a acestei scăderi 

o reprezintă sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate depășind numărul 

născuților-vii). Populația urbană, precum și cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, 

respectiv 51,2%). Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze, 

populația vârstnică de 65 ani și peste depășind cu peste 434.000 persoane populația tânără 

de 0-14 ani (3674000 față de 3240000 persoane). Potrivit INS, indicele de îmbătrânire 

demografică a crescut de la 110,0 ( la 1 ianuarie 2018) la 113,4 persoane vârstnice la 100 

persoane tinere ( la1 ianuarie 2019). 

   Datele referitoare la populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele arată că în anul 

şcolar 2018 – 2019, populaţia şcolară este de 3.547.300, în scădere cu 31.300 față de anul 

precedent.  



Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiesti 
 

 

 

9 

 

       În învățământul postliceal, populația școlară a crescut cu 0,5%, comparativ cu 

anul școlar precedent: 2017-2018 

                             1.8      Contextul local / regional 

 A. Judetul Prahova 

Judeţul Prahova este un teritoriu locuit din timpuri străvechi, fapt atestat de 

descoperirile arheologice din mai multe localităţii, cum ar fi Ploieşti, Mizil, Ciorani, Târgsoru 

Vechi . 

Beneficiind de importante resurse naturale, cu o industrie dezvoltată - locul II pe ţară, 

după municipiul Bucureşti, în ceea ce priveşte producţia industrială totală realizată - şi o 

agricultură diversificată (cultura cerealelor, pomicultura, viticultura, legumicultura), judeţul 

Prahova reprezintă o zona de real interes pentru comunitatea internaţională . 

Situat pe pantele sudice ale Munţlor Carpaţi, în apropierea curburii acestora, Prahova 

are un relief variat (munţi - 26,2%, dealuri - 36,5% şi câmpie - 37,3% din suprafaţa judeţului), 

o clima temperată diversificată, rezervaţii si monumente naturale, specii rare de plante si 

animale ; judeţul nostru constituie, de asemenea, un centru de atracţie turistică, culturală si 

etnografică. 

Reţeaua hidrografică a judeţului are o lungime de 1.786 km (râuri : Prahova,Teleajen, 

Doftana si altele) si o suprafaţă a bazinului de 3.350 km2, precum si 12,6 km2lacuri ( 

artificiale si naturale ) . 

Dezvoltarea administrativă şi economică a fost determinată de aşezarea - la 

încrucişarea celor mai importante drumuri ce străbat ţara .  

Situat in centrul României, judeţul are o suprafaţă de 4.716 km2 ( 2 % din suprafaţa 

ţării ) . 

Principalele resurse naturale ale judeţului sunt : petrolul, gazele naturale, cărbunele, 

sarea, calcarele masive si marnele calcaroase ( exploatate pentru fabricarea varului si 

cimentului ) . 

Datorită exploatării si prelucrării ţiţeiului, în 1857 intra in funcţiune prima rafinărie din 

lume - Rafinăria Mehedinţeanu - la Ploieşti, România devenind prima ţară din lume în care se 

înregistra, cu acte oficiale, în acel an, o producţie de 275 tone ţiţei, după cum este menţionat 

in " The Science of Petroleum Encyclopedic English Book "– 1938. 
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Repartiția pe județe a populației din regiunea Sud-
Muntenia la 1 iulie 2015 

 

    Populaţia totală. Dinamica generală 

La 1 iulie 2015 populaţia judeţului Prahova este de 744 119 locuitori fiind cea mai 

numeroasă din Regiunea Sud-Muntenia (fig.1), tendința populației este de scădere lentă și 

continuă, ca urmare a sporului natural negativ și a migrației ecterne a populației ( fig.2) 
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Fig 2 – Sursa INSSE 

Fig 1 – Sursa INSSE 
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    Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban, rural) 

Judeţul Prahova are un grad de urbanizare de 51%, (Fig.3)  fiind cea mai ridicată 

pondere la nivel de Regiune Sud Muntenia, având 100 de localități : 2 municipii, 12 oraşe si 

86 de comune (405 sate)  Capitala judeţului - municipiul Ploieşti - are o populaţie de 250.748 

locuitori, situându-se pe locul 9 intre oraşele ţării, şi realizează a doua cifră ca mărime, după 

municipiul Bucureşti, în ceea ce priveşte valoarea producţiei industriale . 

 

 

  

Distribuţia pe sexe 

Din punct de vedere al structurii pe sexe, populaţia se caracterizează printr-o uşoară 

predominare a populaţiei feminine 51%, față de 49% populația masculină (fig.4) 

   
Fig 4 – Sursa INSSE 

Fig 3 – Sursa INSSE 
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Structura pe grupe de vârstă 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, în judeţul Prahova (fig.5) reflectă un proces 

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

reducerea absolută si relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea numărului şi a ponderii 

populaţiei vârstnice (de 60 ani si peste). Din punct de vedere demografic, principalii factori 

care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt: fertilitatea, mortalitatea şi 

migraţia.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura pe grupe de vârstă a populației din jud. Prahova cuprinsă între 15-59 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 5 – Sursa INSSE 
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Analizând comparativ populaţia totală a judeţului Prahova din fig. 6 cu cea din fig. 7 

care a fost realizată la 1 iulie 2010 observăm că la nivelul jud. Prahova, populația cuprinsă 

între 15-19 ani s-a menținua la aceeași valoare scăzută de 7%, populația aflată între 20-24 

de ani a scăzut cu 1% în 2016 iar cea aflată între 25-29 de ani a crescut cu 1%. Deci, putem 

observa o medie constantă a populației cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani reprezentând 

valoarea de 7,66%. Cu privire la populația aflată cu vârste între 30-34 de ani, valoarea este 

aceeași, de 10%, însă la nivelul populației de 35-39 de ani se observă o creștere 

semnificativă de 7% față de 2010, atingând valoarea de 12%.O creștere de 5% avem și în 

rândul populației de 40-44 de ani, de 7% în rândul populației de 45-49 de ani și de 2% în 

rândul celor cu vârste de 50-54 de ani. Deci populația aflată în creștere este cea cu vârsta 

cuprinsă între 35-54 de ani. Cu toate acestea, populația activă (aptă de muncă, cu vârste 

cuprinse între 15-64 de ani) a fost și este în contunuare cea mai afectată de fenomenul 

migrației externe. Conform INS, în 2017, un număr de 219327 persoane au emigrat temporar 

din România, din care 187287 sunt persoane active, care reprezintă 85,3% din totalul 

emigranților temporari.  

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

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

Canada. După anul 2010,  judeţul Prahova cunoaşte o emigrare a populaţiei (în special a 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 – Sursa INSSE, 1 iulie 2010 
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 Proiecţii demografice 

Tendinţele evidenţiate în structura pe vârstă a populaţiei necesită o analiză diferenţiată 

pentru fiecare categorie (fig. 8): 

 Pentru grupa 0-14 ani, tendinţa 2010 - 2025 este de scădere cu 27,11% (-29,8 mii 

persoane).  

 Pentru grupa 15-64 ani scăderea este de 13,75% (-78,2 mii persoane).  

 Pentru grupa 65+, tendinţa este de creştere cu 5,12% (+6,4 mii persoane) 

Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 2005 – 2025  

 Pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, tendinţa este de scădere cu 35,53% 

 Pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, , tendinţa este de scădere cu 

30,9% (21,3 mii persoane). 

 Pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, , tendinţa este de scădere cu 

42,8% (52,4 mii persoane) 

 In ceea ce priveşte creşterea populaţiei vârstnice se impune o extindere a reţelei şi 

standardelor de calitate a serviciilor sociale. Ponderea mai mare a populaţiei adulte, 

corelată cu creşterea populaţiei inactive, relevă atât un mediu de afaceri încă instabil, 

cu capacitate insuficientă de a absorbi forţa de muncă, dar şi necesitatea unor măsuri 

speciale pentru a creşte numărul persoanelor reintegrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8 – Sursa INSSE 
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 Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

Scăderea populaţiei tinere are ca efect direct reducerea numărului de elevi din 

învăţământului preuniversitar. Efectul tendinţei de reducere a populaţiei tinere, corelată cu 

abandonul este de scădere drastică a populaţiei şcolare. La nivelul învățământului postliceal 

și de maiștri din județul Prahova se observă din 2010 și până în 2014 o creștere constantă a 

numărului de elevi, însă începând cu anul școlar 2015-2016 se observă o reducere 

semnificativă a numărului acestora. Ceea ce este în creștere constantă din 2010 – 2016, 

conform INSSE este numărul absolvenților din învățământul postliceal și de maiștri din  

județul Prahova.  
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 Conform datelor puse la dispoziție de INSSE din data de 25.06.2019 populația școlară în 

anul școlar/universitar 2018 – 2019 a fost de 3547,3 mii elevi, în scădere cu 31,3 mii 

comparativ cu anul școlar/universitar precedent. 

Învățământul postliceal a înregistrat o creștere a populației școlare de 0,5 mii elevi față de 

anul școlar precedent. Totodată învățământul postliceal și de maiștri a fost absolvit de 31,0 

mii elevi din care 62,7% au urmat cursurile unităților școlare aparținând sectorului public, iar 

peste o treime (37,3%) pe cele din sectorul privat. 

            B. Municipiul Ploiesti 

a) Mediul socio-cultural 

Din punct de vedere arheologic s-a făcut dovada existentei, timp de milenii, in 

actualul perimetru al Ploieştilor, a unor vetre umane reprezentând diferite epoci ale 

dezvoltării civilizaţiei materiale si spirituale, însă din punct de vedere documentar, toate 

lucrările de istorie se opresc la anul 1503. Un moment crucial, care a marcat definitiv destinul 

Ploieştilor, a fost alegerea sa, in 1597, de către marele si eroicul domn al unirii, Mihai 

Fig 9 – Sursa INSSE, 1 iulie 2017 



Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiesti 
 

 

 

16 

 

Viteazul, pentru a-i servi ca baza logistică și strategică în vederea pregătirii temerarelor sale 

înfăptuiri de la 1600. 

Municipiu de importanţă interjudeţeană,. Ploieşti este reşedinţă de judeţ şi centru 

economico-social cu funcţiuni complexe industriale şi terţiare (administrative, politice, 

cercetare-dezvoltare, învăţământ superior). El constituie un important nod de comunicaţii 

rutiere şi feroviare pe culoarele majore ale României. Ploieştiul găzduieşte o mare 

concentrare de dotări publice (sănătate, învăţământ, cultură, sport, comerţ, financiar-

bancare). 

Ploieştiul are şi un rol important pe harta istorică şi culturală a României. Este oraşul 

lui I.L. Caragiale, Nichita Stănescu, Paul Constantinescu, Toma Caragiu, Constantin 

Dobrogeanu-Gherea, Ion A. Basarabescu, nume mari ale culturii, artei şi literaturii române. 

Dintre absolvenţii Şcolii "Sfinţii Petru si Pavel" sunt de menţionat trei preşedinţi ai Academiei 

Romane: Andrei Radulescu, Mihai Draganescu si Eugen Simion. Tot aici se găsesc muzee 

unice în România: Muzeul Ceasului, al Petrolului şi Muzeul Omului. Deşi este cunoscut mai 

ales pentru industria petrolieră, oraşul fondat de către domnitorul Mihai Viteazul oferă multe 

puncte de interes turistic. 

b) Potenţialul demografic 

Populaţia oraşului Ploieşti a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin 

dezvoltarea intensă a economiei sale. In 1810, în condiţiile ocupaţiei străine, ale încleştării în 

lupta cu boierii Muruzeşti, erau 2024 de locuitori, în 1837 erau 3000 de locuitori, imediat 

după unire (1859) 26.468, iar în 1884 erau 32.000 de locuitori. Comparând datele pe care ni 

le oferă recensămintele ştiinţifice organizate din 1899 (45.107 locuitori), 1912 (56.460) şi 

1930 (79.149), constatăm că sporul populaţiei Ploieştiului a fost mai rapid decât al tuturor 

oraşelor mari din ţară, cu excepţia Bucureştiului şi a Constanţei, lucru explicabil, de altfel, 

prin extinderea extracţiei de petrol. în anul 1930 municipiul avea o populaţie de 79.149 

locuitori, dintre care 69.139 români (87,3%), 3.708 evrei (4,6%), 1.591 maghiari (2,0%), 

1.307 germani (1,6%) ş.a. Din punct de vedere confesional populaţia era alcătuită din 69.458 

ortodocşi 3.843 mozaici (4,8%), 2.629 romano-catolici (3,3%), 1.115 luterani (1,4%), 1.076 

greco-catolici (1,3%) ş.a.Cu toate pierderile şi dispariţiile pricinuite de cel de-al doilea război 

mondial şi anume de bombardamente, populaţia Ploieştiului s-a refăcut rapid, înregistrând 

95.632 de locuitori în ianuarie 1948.  
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În 2018 populaţia sa a crescut de la 209.945 locuitori, conform recensământului 

efectuat în 2011 la peste  228.550 locuitori, conform INS. Astfel, orașul se situează pe locul 

al șaptelea, după Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Craiova și Brașov. 

c) Mediul economic 

Se remarcă în economia oraşului Ploiestij preponderenta unităţilor economice foarte 

mari și mari, în defavoarea unităților de producţie mijlocii și mici și, mai ales, deficiențe în 

prestările de servicii. 

Municipiul Ploieşti ocupa primul loc după Bucureşti in privinţa valorii producţiei 

industriale realizate. Principalele domenii de activitate sunt:     

 Industrie petrolieră; 
 Industrie constructoare de maşini; 
 Industria materialelor de construcţie; 
 Industrie ceramică; 
 Industrie chimică; 
 Industrie textilă; 
 Industria tutunului 

 
În comerţ au luat flință in ultimii ani peste 3.000 de unitari comerciale individuale sau 

asociaţii cu capital privat, paralel cu ameliorarea simţitoare a aprovizionării populaţiei! Deşi 

are numai 209 945 locuitori, aproape 28% din populaţia judeţului Prahova, oraşul Ploieşti 

realizează peste 80% din valoarea comerţului din judeţ. Ploiestiul este un important nod de 

drumuri si cai ferate, care il pun in legătură cu oraşele Bucureşti, Braşov, Buzău, Targoviste, 

Vălenii de Munte si Slanic-Prahova. 

Nod feroviar, are doua gări de calatori importante (.Ploieşti Sud si Ploieşti Vest), plus 

statie de triaj Ploieşti Triaj in sudul oraşului. 

Fiind comunitatea urbană cea mai importantă a Regiunii de Dezvoltare Sud 

Muntenia, municipiul Ploieşti împreună cu zona sa de influenţă constituită din 13 

localităţi, a fost desemnat Pol de creştere, beneficiind de un program special de 

dezvoltare şi echipare urbană prin alocări de fonduri structurale cu această destinaţie. 

Trebuie specificat că o analiză de sinteză şi mai ales de prognoză a pieţei muncii 

este foarte greu de realizat, întrucât există o foarte mare fluctuaţie atât a numărului de agenţi 

economici, cât şi a schimbării Ia termene scurte a profilului de activitate. Aceasta duce la o 

schimbare aproape continuă a structurii ofertei ocupationale, a necesităţii permanente de 

pregătire şi perfecţionare pentru a se putea realiza o reorientare profesională imediată. Toate 

aceste situaţii presupun o estimare relativă a ofertelor de locuri de muncă. Având în vedere 
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 :    

scăderea prognozată în judeţul Prahova pentru populaţia cu vârstă între 15-19 ani, apreciem 

că se impun măsuri ferme de diversificare a ofertei educaţionale, precum şi o adaptare a 

acesteia la cerinţele pieţei muncii. 

In judetul Prahova Invatamantul postliceal  sanitar are radacini adanci ,el fiind prezent 

de peste 50 de ani prin Scoala Postliceala Sanitara de Stat ( Liceul Sanitar) , iar actualmente 

cuprinde un mare numar de scoli de stat si particulare . Astfel exista 3 scoli postliceale de 

stat , două in Ploiesti si una la Baicoi si 7 scoli postliceale sanitare particulare ( 4 in Ploiesti si 

2 in Campina )  

Contextul economic şi social al judeţului Prahova determină câteva direcţii 

□ aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire; 

□ asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe generale solide; 

□ promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  

 

Ca răspuns Ia schimbările tehnologice şi organizaţionale trebuie avute în vedere: 

□ importanţa competenţelor cheie; 

□ studiul limbilor străine; 

□ formarea unor competenţe adecvate pentru  noile tehnologii şi pentru calitate; 

□ colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate; 

□ formarea continuă a profesorilor; 

 

1.9. Scurt istoric al școlii postliceale sanitare ,,Sfântul Vasile cel Mare" 

  Şcoala Postliceală Sanitară ,,Sfântul Vasile cel Mare” fost înfiinţată în anul 1999 de către 

Fundaţia pentru Dezvoltare Umană şi reprezintă astăzi una dintre, instituţiile de învăţământ 

particular din Prahova în domeniul Sănătate și asistență pedagogică, calificările 

profesionale: Asistent medical generalist și Asistent medical de farmacie. 

  In anul şcolar 1999 - 2000 a funcţionat cu o clasă de asistenţi de medicină generală, în 

anul şcolar 2000 - 2001 s-a mai adăugat o clasă de asistenţi de farmacie, ajungându-se în 

anul şcolar 2013 -2014 la 15 clase. Ulterior numărul de clase a scăzut, existând în prezent 

(2019-2020) un număr de 9 clase (6 de AMG și 3 de AMF). 

  Şcoala funcţionează în baza Autorizaţiei de încredere nr. 3941/01.06.2001 şi O.M.E.C.I. 

de acreditare nr. 5121/09.09.2009. 
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În prezent, Şcoala Postliceală Sanitară ,,Sfanţul Vasile cel Mare” Ploieşti este plasată în 

zona de sud a oraşului Ploieşti, în incinta UPG Ploieşti, Bd. Petrolului nr.39, Corp AT4-8.  

Cu toate că amplasarea nu este centrală, numărul elevilor care vin să urmeze cursurile 

Şcolii este aproximativ constant. Explicaţia derivă din renumele pe care l-a dobândit şcoala 

de-a lungul timpului şi prin corpul profesoral ce şi-a asumat, în mare măsură, sarcinile de 

instruire şi educaţie , precum și a  faptului că şcoala are o bună bază materială în domeniu. 

   Din 1999 până în 2016 au absolvit 15 promoţii de asistenţi medicali generalişti şi 14 

promoţii de asistenţi de farmacie. Dintre aceştia, peste 60% sunt încadraţi în unităţi 

spitaliceşti şi farmacii, iar aproximativ 20% lucrează în străinătate. 

    Efectivele  de elevi au evoluat de la 30, în primul an, la 422, dar acum au scăzut 

progresiv la 257 in 2016, respectiv 199 în 2019. 

    Corpul profesoral al Şcolii Postliceale Sanitare “Sfanţul Vasile cel Mare” Ploieşti este 

format dintr-un număr de 13 de cadre didactice, cu un înalt nivel de calificare în formarea 

elevilor în calificările de AMG și AMF: profesori, maiştri instructori specialişti in domeniu] 

medicinei, biologiei, psihologiei, sociologiei, cu gradul didactic II sau I.  

Școala dispune de 5 săli de clasă, astfel: o sală de curs și cabinet de farmacie, o sală de 

curs și cabinet nursing, o sală de curs și cabinet de informatică, două săli de curs simple, o 

bibliotecă cu peste  3000 de volume de specialitate, secretariat, cancelarie și arhivă. 

Baza materială s-a îmbunătățit constant prin dotarea claselor atât cu mobilier adecvat cât și 

cu materiale didactice moderne necesare desfășurării în condiții bune a orelor de teorie sau 

a laboratoarelor de nursing. 

În cadrul școlii se pot înscrie atât absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat 

cât și absolvenți ai unei instituții de învățământ superior. Procesul de învățământ se 

desfășoară conform curriculumului în vigoare, pe module, de către personal calificat. 

Instruirea clinică/farmaceutică se desfășoară în unitățile spitalicești/farmaciile din Municipiul 

Ploiești cu care școala încheie contracte de colaborare, sub îndrumarea strictă a cadrelor 

de specialitate. 

Școala realizează an de an revista școlii, intitulată:,,Pilula de sănătate", revistă bine 

documentată și redactată în care pot publica diverse informații, inclusiv elevii sub 

îndrumarea cadrelor didactice și care a primit numeroase premii la nivel local și regional. 
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Elevii școlii participă la numeroase concursuri, comunicări științifice și proiecte în domeniu, 

la numeroase activități la nivelul comunității și cu unități școlare similare din municipiu, județ, 

țară. 

Fiind o instituție non-profit, școala acordă instruire gratuită unor elevi lipsiți de ajutor 

financiar și numeroase reduceri/facilități celor ce doresc să îi urmeze cursurile pentru o 

educație de calitate, precum: absolvenților cu rezultate deosebite – posibilitatea de a se 

încadra în cadrul școlii; absolvenților care au terminat o specializare în cadrul școlii pot să 

se înscrie pentru a urma o altă specializare având o reducere de 50% la costul școlarizării; 

elevilor silitori li se oferă posibilitatea de a participa la diferite sesiuni de 

comunicare/concursuri/parteneriate fără a plăti costurile de deplasare/ de cazare – dacă 

este cazul.   

Promovabilitatea la examenele naționale de certificare a competențelor profesionale – nivel 

5 avansat, la ambele calificări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie a 

fost în fiecare an de 100%. După finalizarea studiilor majoritatea absolvenților reușind să se 

încadreze pe piața muncii, în țară sau în străinătate, în domeniul absolvit. 
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CAPITOLUL II – Analiza nevoilor 

1. Argument  pentru valori și continuitate 

Planul de acţiune ai Şcolii Sanitare Postliceale „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti a fost 

conceput pe o perioadă de  5 ani  2015- 2020, având în vedere specificul învăţământului 

românesc şi principiile proiectării unui demers educaţional de calitate.,fiind elaborat in 

concordanta cu   Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI)- Muntenia- Sud si 

PLAI  Prahova.  

Reforma şi modenizarea sistemului educaţional, aplicarea noului sistem legislativ 

(Legea educaţiei nationale şi actele subsecvente) sunt factori esenţiali ale căror conţinuturi 

pot fi identificate la toate nivelurile: capacitatea instituţională, eficacitate educaţională, ofertă 

educaţ ională, structuri şi factori de decizie. 

 Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde 

nevoilor şi exigenţelor, pe care le presupune integrarea europeană, afirmarea caracteristilor 

specifice îmvăţământului românesc şi confirmarea valorii factorului uman implicat: educator 

şi educabili. 

În cadrul Şcolii Postliceale Sanitare procesul de predare - învăţare – evaluare s-a 

desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de 

legislaţia în vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei 

atmosfere de lucru care încurajează comunicarea şi dialogul eficient între profesori şi elevi.  

Planul de acţiune al şcolii defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi 

promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, profesional, social şi al 

comunităţii. 

Eficienţa şi complexitatea activităţii este definită printr-o abordare modernă care îşi 

propune: 

- Să promoveze un învăţământ de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii 

Europene; 

- Să formeze specialişti în domeniul sanitar ; 

- Să modeleze personalităţi puternice cu un set de valori individuale de natură profesională, 

socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră. 
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Componenta prioritară a planului de actiune al scolii   o reprezintă implementarea 

reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea 

competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre didactice să 

fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea 

competenţelor şi abilităţilor pe care elevii şi absolvenţii trebuie să şi le însuşească, 

dezvoltarea institutionala, adaptarea procesului de invatamant specific adultilor, centrarea 

invatamantului pe elev. 

Dezvoltarea instituţională vizeaza asigurarea şanselor de dezvoltare profesională 

pentru care există oportunităţi pe piaţa muncii locale şi regionale. 

 . P.A.S.-ul conştientizează necesitatea ameliorării permanente a activităţilor, stabileşte 

cadrul adecvat pentru introducerea schimbărilor şi creează un sistem de monitorizare şi 

evaluare a efectelor acestor schimbări. 

Personalitatea europeană a Şcolii Sanitare Postliceale „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti s-

a conturat în cadrul comunităţii ploieştene în cei 20 de ani de existenţă, aceasta fiind 

apreciată de elevi , pentru performanţele obţinute în pregătire; rezultate la olimpiade şi 

concursuri şcolare, reuşita absolvenţilor în alegerea unei cariere profesionale. 

In contextul actual, dominat de schimbări rapide în toate domeniile, Şcoala  

Postliceală  Sanitara  „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti îşi propune să ofere o pregătire completă 

şi complexă, prin care să se dezvolte personalităţi creative şi adaptabile lumii dinamice de 

astăzi. 

Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Vasile cel Mare” doreşte, să păstreze tradiţia locală, 

să consolideze noi tradiţii, să răspundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de 

grup, să aibă relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară 

şi din Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea dimensiunii europene a învăţământului 

profesional şi tehnic. 

Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi propune: 

□ să ofere oportunităţi educative şi instructive accesibile, de înalt nivel calitativ; 

□ să sporească egalitatea şanselor de realizare profesională şi gradul de ocupabilitate 

al tinerilor din zonă; 

□ să ajute elevii în alegerea unor profesii şi cariere moderne, de actualitate şi de 

perspectivă pe piaţa muncii. 
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Profilul absolventului şcolii  noastre  include şi următoarele trăsături: 

□ responsabilitate faţă de propria pregătire și față de sine; 

□ excelență în domeniul de pregătire;   

□ deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii 

flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate. 

2. Cultura organizațională   

Cultura organizațională a școlii este asumată de toți beneficiarii actului 

educațional: de cadre didactice ,elevi, personal didactic auxiliar si administrativ. Astfel:  

- Toţi aceştia isi asuma obiectivele şi ţintele care fac posibilă atingerea 

misiunii şcolii şi anume: „Misiunea şcolii impune asigurarea unei educaţii 

de calitate, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a 

tinerilor în vederea adaptării socio- economice ca cetăţeni activi, deplin 

conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa naţională, europeană şi 

mondială a muncii; 

- Instruirea elevilor are în vedere formarea unor deprinderi, ablitati, a unei 

mentalitati deschise si moderne prin care sa se conştientizeze rolul esenţial 

al scolii in formarea si pregătirea pentru viata, sa se descopere , sa se 

selecteze si sa se utilizeze creativ si eficient informaţia, sa se angajeze 

motivat in competiţia valorilor europene; 

- Educarea elevilor se va face in spiritul inaltelor valori morale si spirituale in 

vederea integrării responsabile in comunitate, formarii si susţinerii unei 

familii, păstrării, respectării si promovării tradiţiilor si spiritualităţii naţionale 

in context european. 

Misiunea și viziunea şcolii sunt afişate în locuri vizibile din şcoală, sunt popularizate 

şi cunoscute de elevi, cadre didactice  si partenerii şcolii din comunitate. 

Principiile şi valorile care fundamentează tot ceea ce se întâmpla în şcoală sunt: 

 respectul şi valorizarea fiinţei umane . 

 performanţa 

 încrederea 

 onestitatea 
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 creativitatea 

 implicarea personală 

 forţa echipei 

 umanismul 

 solidaritatea. 

Simboluri: 

 Sigla şcolii 

 Pagina web a şcolii: www.fduploiesti.ro 

 Pagina de facebook:: https://www.facebook.com/Şcoala~Postliceală-Sanitară-Sf-

Vasile-cel-Mare-Ploieşt 

 Revista şcolii ”Pilula de sănătate” 

Modele: ' 

 Personalitatea patronului spiritual al şcolii - Sfântul Vasile cel Mare; 

 Personalităţi ale învăţământului şi culturii româneşti care au fost legate de lumea şcolii 

ca dascăli ; personalitati  din lumea medicala, intemeietori în domeniul cercetarii,    

recunoscuti   international , personalitati remarcabile  care a au activat, infiintat , dezvoltat 

știinta nursingului 

Festivităţi şi ceremonii: 

 Sărbătorirea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând atât elevii, 

cât şi profesorii şcolii (Ziua educaţiei,  , Ziua Naţională a României,   Ziua   Mondiala a 

Sanatatii, Ziua Mondiala a Crucii Rosii si Semilunei Rosii, Ziua Mondială a Mediului etc.); 

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tematica sanitara a cadrelor didactice si a 

elevilor din Şcoala Postliceala Saniatra “Sf. Vasile cel Mare” Ploieşti, Bucureşti, 

Galaţi si “Christiana “ Targoviste; 

 Festivităţile de deschidere şi de închidere a anului şcolar sau de încheiere a studiilor, 

respectiv de premiere a elevilor; 

 Ziua portilor deschise; 

 Balul bobocilor;  

  Sarbatorirea a  20 de ani de la infiintarea scolii- in 2019. 
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3.   ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Promovarea unui management 

eficient şi profesional, care permite 

buna gestionare a unităţii şcolare. 

 Transparenţa deciziilor, prin 

comunicarea continuă . între 

compartimente. 

 Colaborarea cu I.S.J., C.J.A.P., 

A.J.O.F.M, D.S.P., O.A.M.G.M. 

.A.M.R. 

 Evaluarea personalului, pe criterii de 

calitate 

 Parteneriate cu   unităţi spitaliceşti şi 

farmaceutice, pentru desfăşurarea 

instruirii practice a elevilor. 

 Parteneriate cu şcolile sanitare din 

cadrul FDU . 

 Proiecte si parteneriate in curs de 

derulare. 

 Procent mare de promovabilitate, la 

examenele de absolvire (100%). 

 Dotarea școlii cu internet în toate 

sălile 

 Bibliotecă şcolară,  si acces la 

biblioteca virtuala a FDU= Bucuresti 

 Dotări permanente din resurse proprii 

 Demararea unui program România- 

Germania, în vederea instruirii 

absolvenţilor care doresc să lucreze 

în străinătate. 

 Creșterea numărului de elevi ce au 

 Nu există un program coerent de 

sprijinire a absolvenţilor, în vederea 

angajării, de către agenţii economici 

care asigură instruirea practică 

 Cheltuieli cu întreţinerea spaţiilor 

închiriate, în detrimentul investiţiilor în 

mijloace didactice. 

 Greutăţi în găsirea unor sponsori sau 

alte surse de finanţare. 

 Imposibilittea de a corela creșterea 

facturilor/cheltuielilor cu cea a taxelor 

de școlarizare 

 Nerăspunderea la timp/ întârzierea 

semnării contractelor din partea 

unităților spitalicești cu privire la 

desfășurarea instruirii practice a 

elevilor 

 Clasele de elevi pentru calificarea de 

asistent medical de farmacie au un 

efectiv mic 
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urmat cursurile școlii postliceale cu 

0,5 mii față de anul școlar trecut: 

2018-2019, conform INS 

 Oferta școlară cu numeroase facilități 

pentru elevi 

 Suntem singura școala postliceală 

sanitară din zona de sud a orașului 

Ploiești 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Cererea de forţă de muncă, în 

calificările „asistent de farmacie” şi 

„asistent medical generalist”- atât pe 

piaţa locală a muncii, dar şi pe piaţa 

europeană a crescut 

 De a participa la diferite 

proiecte/programe în domeniu și de a 

căpăta experiență în domeniul 

practicii  

 Creşterea ofertei educaţionale, la  

nivel universitar, prin creşterea 

numărului de locuri cu taxa; 

 Creşterea ofertei educaţionale, la  

nivel universitar, prin creşterea 

numărului de locuri cu taxa; 

 Creşterea ofertei educaţionale, la  

nivel universitar, prin creşterea 

numărului de locuri cu taxa; 

 Lipsa motivației elevilor de a se 

pregăti temeinic, responsabil în orice 

domeniu 

  

 

ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE DIN ANALIZA SWOT 

Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are puncte forte şi oportunităţile 

legate de: creşterea cererii pentru calificările în domeniul sanitar şi creşterea ponderii 

pregătirii profesionale ce  pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea şcolii postliceale 

„Sfântul Vasile cel Mare”. 

         Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile Cel Mare” pune la dispoziția elevilor curriculum 

pentru cele două specializări, asistent medical de farmacie și asistent medical generalist.         

Documentele țin seama de prevederile Legii învățământului nr. 1/2011. 
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        Programul educațional se desfășoară modular având la bază discipline de studiu care 

permit elevilor să-și însușească noțiuni specifice de sănătate, boală, medicament. 

       Fiecare modul este constituit din instruire teoretică și clinică, după caz instruire în 

farmacii. Instruirea teoretică precede instruirea clinică sau în farmacii pentru o coordonare 

adecvată.  

Astfel va fi promovat un proces de pregătire care să asigure: 

□ Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.; 

□ Asigurarea calităţii procesului instructiv- educativ; 

□ Asigurarea şanselor egale în formarea profesională; 

□ Dezvoltarea unui parteneriat comunitar la standarde europene; 

□ Asigurarea tranziţiei de la şcoală' la locul de muncă; 

□ Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern;  ’ 

□ Implementarea şi derularea de proiecte/ parteneriate ; 

□ Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare de 

proiecte şi programe; 

□   Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii. 

Valorile cheie ale școlii sunt: 

- Deschidere: 

 La nou 

 In relații interumane 

 Către practici europene 

 Pentru parteneriate 

- Echipa: 

 Consolidarea echipei prin aplicarea experiențelor individuale cele 

mai eficiente 

- Dezvoltare personală: 

 Prin formare și perfecționare permanentă 

- Eficiența: 

 În concordanță cu cerințele pieței muncii 

 Exprimată prin raportul efort – rezultate 
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- Principiile cultivate în Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile Cel Mare: 

 Toți elevii doresc să învețe și ei trebuie încurajați în acest sens 

 Dacă unii întâmpină dificultăți trebuie ajutați să le depășească 

pentru a nu fi etichetați drept ”inadaptabili” 

 Toți elevii au capacitatea de a învăța. Obiectivul trebuie să fie 

îmbunătățirea continuă a performanțelor și a încrederii lor în forțele 

proprii, nu cel de cuantificare a eșecurilor 

 Acumulările pozitive trebuie recunoscute și încurajate 

 Competiția este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai 

eficientă în îndeplinirea sarcinilor. 

 Nu există o metodă sfântă de predare. Exista loc pentru o 

multitudine de metode 

 In clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, 

supervizori sau instructori. 

- Atmosfera în care se realizează instruirea pentru a respecta preceptele:  

 Elevii trebuie respectați și ascultați 

 Aspirațiile acestora nu trebuie îngrădite 

 Căutarea metodelor de ridicare a înțelegerii, cunoașterii, 

dezvoltarea abilităților practice în ritm continuu susținut de către 

profesor 

 Elevii trebuie încurajați să creadă că pot face bine un lucru de 

„prima dată” 

 Nesiguranța nu are ce căuta în procesul de dobândirii cunoștințelor 

teoretice și practice 

 Familia și prietenii trebuie să joace un rol activ în cadrul acestui 

proces 

 Școala creează și întreține strânse legături cu comunitatea locală 

și mediul sanitar. 

4. Principalele priorități ce urmează a fi dezvoltate 

Prioritatea 1: Asigurarea calităţii activităţii desfăşurate în şcoală 
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Obiectiv 1: Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii 

Obiectiv 2: Participarea la cursuri de formare/schimburi de experiență/simpozioane 

specifice a unui număr de minim 2 cadre didactice în fiecare an școlar, în scopul 

menținerii actului educativ la un nivel performant, actualizat continuu  

Prioritatea 2: Asigurarea condițiilor de securitate a elevilor și cadrelor didactice în 

incinta unității de învâțământ 

Obiectiv 1: Montarea unor camere de luat vederi care sa asigure securitatea în 

incinta școlii 

Obiectiv 2: Asigurarea mijloacelor PSI și instruirea cadrelor privind normele PSI 

Prioritatea 3. Flexibilizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea de pe 

piaţa muncii, cu nevoile integrării comunitare, sociale şi europene 

Obiectiv 1: Dezvoltarea de CDŞ în funcţie de nevoile integrării comunitare și 

cerințele elevilor 

- Prioritatea 4: Dezvoltarea bazei didactico-materiale a scolii 

Obiectiv 1: închirierea de noi spaţii şi realizarea de achiziţii în vederea unei dotări 

corespunzătoare a bazei materiale a şcolii 

- Prioritatea 5: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru formare în domeniu şi pentru tranziţia elevilor de Ia şcoală la locul 

de muncă. 

Obiectiv 1: Dezvoltarea parteneriatelor pentru o mai bună adaptare a ofertei 

educaţionale a şcolii la specificul pieţei muncii şi pentru o mai bună pregătire a 

elevilor în domeniul „Sănătate şi asistenţă pedagogică”. 

-  Prioritatea  6. Continuarea şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu alte şcoli 

similare pe plan local, judeţean, naţional şi european. 

Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatelor oferă elevilor cât și cadrelor didactice şanse 

reale de dezvoltare personală şi profesională. 

Ţinte şi opţiuni strategice: 

 promovarea unui învăţământ de calitate, racordat la nevoile actuale de 
calificare şi care să încurajeze competiţia; 
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 implementarea și promovarea reformei învățământului 

preuniversitar la nivelul școlii; 

 flexibilizarea deciziilor manageriale şi curriculare; 

 reconsiderarea managementului şcolar, în vederea creşterii eficienţei; 

 ameliorarea activităţilor de predare-învăţare la clasă, în vederea transformării 

învăţământului, într-unul formator de capacităţi şi competenţe; 
 încurajarea implicării elevilor, în activităţile comunitare. 
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Partea a III-a – Planul operațional 

PENTRU PERIOADA ȘCOLARĂ 2019 – 2020 

Având în vedere documentele analizate mai sus: PRAI, PLAI, analizele 
statistice privind numărul populației școlare din județ cât și a celor înscriși în 
învățământul postliceal, analiza SWOT cât și analiza realizărilor și 
disfuncționalităților din ultimii trei ani se impun următoarele activități ce necesită a 
fi îmbunătățite: 

1. Activități de îmbunătățire a  accesibilității  

   

Activitatea 1  : Îmbunătățirea accesului la informații prin   actualizarea permanentă a 

paginii web și de FaceBook 

Obiective: 

- Facilitarea schimbului de informații între școală și elevi 

- Creșterea accesului la informații de specialitate 

- Creșterea atractivității școlii 

Perioadă de implementare: 

- 1.11..2019 – 31.08.2020, urmată de actualizarea permanentă 

Responsabil: 

- Președinte CA 

- Director 

- Responsabilul CEAC 

- Administrator   

Indicatori de realizare: 

-  Pagina web și de FB  funcțională 

Descriere  

- Actualizarea graficii   

- Integrarea în portalul de informare a secțiunilor  Comunicate, Activități 

extrașcolare, Interactiune online pt realizarea de teme, referate , Consultatii 

-   Expunerea de filmulete explicative 

- Prezentarea de material promotional, lectii demonstrative ,   

- Prezentarea listelor cu poza de coperta si autori 
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Activitatea 2: Îmbunătățirea accesului la informații prin amenajarea de panouri 

specifice 

 Obiective: 

- Facilitarea schimbului de informații între școală și elevi/cadre didactice 

- Creșterea atractivității școlii prin înfrumusețarea spațiului 

Perioadă de implementare: 

- 1.11..2019 – 21.12.2019, urmată de actualizarea permanentă 

Responsabil: 

- Președinte CA 

- Director 

- Secretar 

- Responsabilul Comisiei de programe și proiecte educattive 

- Administrator   

Indicatori de realizare: 

-  Existența panourilor completate 

Descriere  

- Analiza locului și a dimensiunilor; 

- Estimarea costurilor de execuție și montaj 

- Stabilirea documentelor/pozelor/graficcelor ce vor fi afișate 

- Realizarea efectivă a panourilor   

 

Activitatea  3: Îmbunătățirea funcționalității spațiilor administrative din școală 

Obiective: 

- Utilizarea eficientă a spațiilor școlii 

- Eficientizarea circulației informațiilor 

- Creșterea accesibilității la informații de specialitate 

Perioadă de implementare: 

- 1.11.2019 – 31.08.2020 

Responsabil: 

- Președinte CA 

- Director 

- Secretar  

Indicatori de realizare: 
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- Biroul secretariat    localizat pe traseul elevilor 

- Bibliotecă  rearanjata , cu cartile de specialitate evidentiate    

-  Folosirea  cabinetului de informatica si in afara orelor, pentru documentare  

- Toate  meterialele didactice expuse , repartizate și aranjate 

Descriere: 

- Mutarea  biblioteciii școlii într-un spațiu mai mare și mai ușor accesibil elevilor 

- Amenajarea bibliotecii și sălii de lectură  

 

Activități de evaluare internă  

 

Activitatea  4: Evaluarea opiniei cadrelor didactice privind adaptarea conținuturilor 

programelor școlare la cerințele pieței muncii 

Tip de cercetare: 

- Gradul de potrivire al calificării cu cerințele pieței muncii locale și cerințele pieței 

muncii 

Obiective: 

- Identificarea neconcordanțelor între conținuturile programei școlare 

- Proiectare didactică în concordanță cu cerințele pieței muncii, fără a se abate 

totuși de la sugestiile programelor școlare și fără a afecta dobândirea de către 

elevi a competențelor din curriculum 

Perioadă de implementare: 

- 1..11.2019 – 31.08.2020 

Responsabil: 

- Director  

- Responsabil CEAC  

Indicatori de realizare: 

- Chestionare aplicate cadrelor didactice 

- Note informative cu opiniile fiecărui cadru didactic 

- Analiza calitativă a datelor 

Aspecte de reținut: 

- Proiectarea didactică corespunzătoare scade riscul însușirii de către elevi a unor 

cunoștințe mai puțin utile, în detrimentul celor cu adevărat folositoare pe piața 

muncii 
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- Colaborarea cu medici, farmaciști și asistenți medicali din unități medicale și 

farmaceutice este benefică pentru că aceștia cunosc bine piața muncii în 

domeniu 

 

2. Planul de școlarizare pe anul școlar 2019-2020 

 Forma de organizare este învăţământul de zi. Planul de şcolarizare al Scolii 
Postliceale Sanitare “Sfanţul Vasile cel Mare”, Ploieşti cuprinde învăţământ postiiceal anii I, II 
si III cu specializarea asistent medical generalist (AMG): 

- anul I - 2 clase, 

- anul II -2 clase, 

- anul III 2 clase, 

şi asistent de farmacie (AMF): 

- anul I - 1 clasa, 

- anul II - 1 clasa, 

- anul III  1 clasa.   

 Cursurile se desfasoara în două schimburi. Pentru clasele din învăţământul postliceal 

ora de curs este de 50 de min. cu o pauză de 5 min. după fiecare oră. 

 Este interzisă scoaterea elevilor de la orele de curs. Programul şcolii, întocmit 

semestrial, va fi afişat la avizierul elevilor şi în cancelarie.  

 După terminarea cursurilor, şcoala va fi incuiată de paznic după ce a verificat 

respectarea instrucţiunilor privind paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului. 

 Oferta educaţională a şcolii se încadrează în coordonatele curriculare impuse prin 

politicile educaţionale naţionale. 

Pentru perioada următoare se intenţionează menţinerea aceloraşi profiluri şi specializări si  
se doreste a se depune toate eforturile de a mentine  existenta scolii in contextul ofertei 
actuale de invatamant postliceal sanitar fara taxa, oferta lansată agresiv de liceele de stat. 
  

3.  Prezent şi perspective   

a) Evoluţia performanţelor şcolare: 

• Situaţia examenului de absolvire după specializare. 

Având în vedere faptul că școala oferă un învățământ de calitate, bazat pe reușită și 

excelență în domeniu – mărturie stă promovabilitatea de 100% la examenul național de 



Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiesti 
 

 

 

35 

 

absolvire, niel 5 de calificare, atât AMG cât și AMF din ultimii 19 ani, școala își propune să 

mențină și pe viitor același standard de profesionalism. 

b)  Resurse umane 

Structura de personal a şcolii este alcătuită dintr-un număr total 16 persoane, din care 1 

director, 12 - personal didactic, 1 - personal didactic auxiliar şi 2- personal nedidactic.  

Gradul didactic Număr 
Doctorat 1 

Grad I 1 

Grad II 0 

Definitivat 0 

Debutanţi 10 

Titulari 4 
 

Cadrele didactice din şcoală îți propun să participe la programe de formare continuă, 

schimburi de experiență, cercuri pedagogice, simpozioane la nivel local, regional, național 

sau internațional care să le permită abordarea actului didactic la nivelul exigenţelor impuse 

de calitatea învăţământului european. Astfel: 

- în anul școlar 2015 – 2016 

Curs de Contabilitate primară – Oancea Giulia; 

Modul psihopedagogic, nivel I – Chivulescu Viviana Zorina; 

 -  în anul școlar 2018 – 2019 

      Modul psihopedagogic, nivel I – Sima Dragoș; 

       Master de Consiliere școlară și dezvoltarea carierei, anul I – Sima Dragoș 

 -  în anul școlar 2019 – 2020 

      Modul psihopedagogic, nivel II – Sima Dragoș; 

       Master de Consiliere școlară și dezvoltarea carierei , anul II– Sima Dragoș 
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c) Resurse materiale 

Incepând cu anul şcolar 2015-2016, Şcoala Postliceală Sanitară „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti 

a demarat acţiuni pentru achiziţionarea de spaţii şcolare care să ofere condiţii mai bune 

desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti beneficiază de resurse 

materiale şi dotări moderne şi funcţionale:  5 săli de clasă, 3 laboratoare (1 de nursing şi unul 

de informatică cu reţele de calculatoare conectate la internet, 1 laborator de chimie-

farmacie), o bibliotecă care conţine peste 3000 volume. în cadrul şcolii, sunt utilizate, în 

cancelarie, la direcţiune, în cadrul serviciilor secretariat, precum şi la nivelul fiecărei catedre: 

calculatoare, copiatoare, scanere, imprimante, videoproiectoare. Toate calculatoarele sunt 

conectate la internet. 

d) Resurse financiare 

Resursele financiare ale Şcolii Sanitare Postliceale „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti 

provin din surse proprii, adică taxele şcolare. Acestea trebuie sa creasca cu cel putin  300- 

400   lei pe an astfel încât să fie apropiate costului per elev estimat la nivel national . 

Pentru stabilirea necesarului de fonduri se va avea în vedere următorii indicatori 

specifici ; 

 număr personal 16;  

 fond lunar de salarii 24573;  

 număr total de elevi 199; 

 număr de clase 9; 

 număr de laboratoare şi cabinete 3; 

 număr de clădiri 1; 

  plata datoriilor legate de chirie;   

   plata serviciilor fata de Terti : PSI  , SSM , ITM, CONTABILITATE  etc . 

 Costurile functionarii compartimentului Secretariat si  Contabilitate ( papetarie, hartie , 

xerox , imprimante, tonere,programe  , intretinere IT etc ) 

 Costurile privind Igienizarea si curatenia, reparatiile curente  
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  Costuri legate de diverse activitati extracuriculare exercitate in folosul  procesului 

instructiv educativ specific precum cursuri de prim ajutor , lectii demonstrative cu invitati in 

cadrul  Cercului Pedagogic al Scolilor   Postliceale Sanitare ,parteneriate  educationale  etc  

 Sistem de încălzire - agentul termic este asigurat de la S.C. Veolia Energie Prahova 

S.A.;   

 Costurile instalării unui sistem de supraveghere . 

 Costurile aferente cursurilor de perfectionare a personalului didactic si nedidactic 

auxiliar  

  ... situatii posibile, neidentificate ..etc. 

 . La toate acestea se adauga si alte aspecte de care trebuie sa se tina cont , 

aspecte ce sunt reale dar in acelas timp par ..fara rezolvare  

 Cresterea costurilor cu intretinerea spatiilor datorate majorarilor pretului utilitatilor, a 

cresterii inflatiei cu cresterea preturilor tuturor produselor 

 Cresterea  cuantumului impozitelor datorate pt salarii prin aplicarea noului cod fiscal 

..atentie la plata cu ora ..a carei impozitare inca nu se cunoaste cu precizie  

 Existenta unei discrepante intre costul pe elev calculat stiintific de catre autoritatile 

abilitate si anume  peste 3000 lei si disponibilitatile bănești ale elevilor ce se adresează scolii 

noastre care cu greu accepta peste 2000 lei pe an ..avand ca argument faptul ca exista 

facultati cu sume anuale asemanatoare  

 Lipsa implicarii autoritatilor locale in sprijinul invatamantului particular sanitar acreditat 

in sensul ajutorului financiar sau aplicarii unor scutiri de taxe , exemplu scutire de plata chiriei 

...in contextul in care nu se percepe chirie scolilor de stat noi infiintate , care sunt numai 

autorizate sa functioneze    

 Lipsa ajutorului din partea  MEN in sensul in care legea invatamantului recunoaste 

invatamantul particular acreditat ca facand parte din Sistemul National de  Invatamant cu 

toate drepturile ce decurg din aceasta 

 Pierderea acreditarii prin neindeplinirea tuturor criteriilor de performanta , lucru usor 

de prevazut avand in vedere  numarul mai mic al titularilor , lipsa modulului pedagogic la 

maistri instructori , realitati ce nu pot fi ignorate ..si alte cauze imposibil de indeplinit ,fapt ce 

ar necesita cheltuieli suplimentare in vederea reobtinerii acesteia  
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 Costuri aferente Autorizatiei PSI pt spatiul de pe str. Industriei , aflat in derulare   

 Situatii neprevazute sau neidentificate  

4.  Relaţii inter şi intracomunitare 

Printre principalii parteneri ai şcolii sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Ploieşti., Directia de  Sanatate Publica Prahova , 

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti , Moaelor si Asistentilor Medicali   Prahova , Spitalul 

de Urgenta Ploiesti , Spitalul Municipal Ploiesti  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova monitorizează şi coordonează procesul 

instructiv-educativ şi cel de formare / dezvoltare profesională, precum şi derularea anumitor 

programe educative. Relaţiile cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi cu 

inspectorii de specialitate sunt foarte bune, cadrele didactice de la Şcoala Sanitară 

Postliceală „Sf Vasile cel Mare” Ploieşti fiind implicate în marea majoritate a acţiunilor 

Inspectoratul Şcolar Judeţen. 

Relaţiile cu Consiliul Local al Municipiului Ploieşti sunt  bune, reprezentanţii Primăriei 

răspund cu promptitudine la solicitările noastre în cadrul unui parteneriat complex. 

Alţi parteneri educaţionali: Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga”, Universitatea Petrol - 

Gaze, Casa Corpului Didactic, Consiliul Judeţean, Prefectura Judeţului Prahova etc. 

5.  Proiecte educaţionale 

Proiectele educative au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii 

europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între 

şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele 

pedagogice şi tehnicile informaţionale, constituind un univers special creat în  directia 

asigurării unei dezvoltări echilibrate şi armonioase.   

Implicarea şcolii noastre în viaţa comunităţii este o preocupare permanentă a scolii 

concretizată în derularea unor activităţi, proiecte şi parteneriate devenite deja tradiţie sau, 

dimpotrivă, rezultate ale spiritului inovator specific modernităţii. 

Un aspect al activităţii noastre este reprezentat de colaborarea cu ONG-uri şi fundaţii 

care, prin organizarea unor seminarii, work-shop-uri şi manifestări specifice la nivel de clasă, 

şcoală, comunitate, conferă posibilitatea elevilor de a participa la acţiuni de voluntariat, 
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campanii de informare, de protejare a mediului, de prevenţie a consumului de alcool şi de 

droguri etc. 

Parteneriatul dintre şcoală şi comunitate poate conduce la îmbunătăţirea climatului 

şcolar, stimulând activitatea elevilor capabili de performanţă. Astfel, rezultatele de excepţie 

sunt mediatizate în presa scrisă şi audio-vizuală locală şi naţională. 

Site-ul şcolii, revista scolii precum şi alte proiecte contribuie la menţinerea imaginii 

pozitive a şcolii. 

Participarea elevilor la concursurile din calendarul ISJ Prahova şi al MENCS , al 

şcolilor postliceale sanitare de stat si particulare dovedesc, de asemenea, potenţialul creativ 

al elevilor şi al profesorilor noştri, precum şi receptivitatea către temele de actualitate. 

Pe lângă implicarea şi coordonarea activităţilor deja menţionate, unii profesori publică 

lucrări de specialitate şi articole, participă la simpozioane judeţene, naţionale. 

1. Proiectul: ,,Spune DA pentru sănătatea TA" desfășurat în parteneriat cu 
Asociația Diabeticilor din Prahova și cofinanțat de Consiliul Județean Prahova ce a avut 
drept obiectiv informarea tinerilor despre riscul de a dezvolta obezitate și diabet tip 2, prin 
oferirea de servicii socio-educaționale complexe precum: lecții de nutriție, demonstrații 
culinare și lecții de finetss. 

Proiectul s-a desfășurat în perioada : 1.08.2019 – 30.11.2019 și a implicat un număr 
de 35 de elevi din anii I și II AMG 
 

2. Parteneriat şcolar - ,,Biblioteca virtuala”: 
  

Şcoala Postliceala Sanitara “Sf. Vasile cel Mare” Ploieşti Şcoala Postliceala 

Sanitara “Sf. Vasile cel Mare” Bucureşti Şcoala Postliceala Sanitara “Sf. Vasile 

cel Mare” Galaţi Şcoala Postliceala Sanitara “Christiana” Targoviste 

3. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tematica sanitara a cadrelor didactice si a 

elevilor, încheiat intre: 

  

Şcoala Postliceala Sanitara “Sf. Vasile cel Mare” Ploieşti Şcoala Postliceala 

Sanitara “Sf. Vasile cel Mare” Bucureşti Şcoala Postliceala Sanitara “Sf. Vasile cel 

Mare” Galaţi, 

 Şcoala Postliceala Sanitara “Christiana” Targoviste Tema: “La plimbare, fara boli 

tropicale” Loc de desfăşurare: Ploieşti  

4.Protocol de colaborare privind pregătirea in domeniul primului ajutor si implicarea 

elevilor scolii postliceale la diverse activitati solicitate de Crucea Roşie Parteneri: 
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 Şcoala Postliceala Sanitara “Sf. Vasile cel Mare” Ploieşti 

 Societatea Naţionala de Cruce Roşie a României Filiala Prahova 

 5. Proiect: “Impactul staţiunilor balneare din Romania, in tratarea diferitelor 

afecţiuni” 

 

CAPITOLUL IV: CONSULTARE, MONITORIZARE 

IMPLEMENTARE ȘI REVIZUIRE PAS 

 

CONSULTARE 

  1. Organizarea procesului de consultare 

        Consiliul de administrație al școlii lansează procesul de consultare al tuturor celor 

interesați privind planul de acțiune al școlii pentru perioada 2019 – 2020 prin prezentarea 

primelor capitole ale PAS și a planului de acțiune propus. Toţi cei interesaţi (cadre 

didactice, elevi, reprezentanți ai unităților medicale partenere) sunt invitaţi să participe şi 

să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile.  

Pentru elaborarea Planului de Acțiune al se întreprind următoarele acțiuni:  

- Se stabilește echipa de lucru şi se alocă responsabilităţile 

- Se culeg informaţii cât mai complete pentru elaborarea PAS prin: 

- chestionarea și discuții cu grupurile de interese (profesori ai şcolii, 

personalul unităților medicale cu care școala colaborează, elevi); 

- discuţii colective şi individuale cu persoanele implicate în formarea 

profesională; 

- culegerea și interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. 

Aceste informaţii se corelează cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI.si PLAI 

Se stabilesc priorităţile, obiectivele şi domeniile care necesită dezvoltare.  

Se prezintă priorităţile, obiectivele şi domeniile care necesită dezvoltare spre consultare: 

- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de 
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catedră); 

- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 

- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

Se structurează sugestiile formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, se reformulează 

priorităţile. 

Se elaborează planul operaţional. 

Sursele de informații consultate au fost:  

- documente de proiectare a activităţii şcolii: 

- documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, consiliului elevilor; 

- documente care atestă parteneriatele şcolii; 

- oferta de şcolarizare. 

- documente de analiză a activităţii şcolii: 

o rapoarte ale catedrelor; 

o rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

   

o rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, 

administraţie, contabilitate . 

- documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

- Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului 

Profesional şi Tehnic  

- chestionare, discuţii, interviuri; 

- rapoarte scrise ale ISMB   întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

şcoală. 

                                         MONITORIZARE / IMPLEMENTARE 

 

 1. Organizarea procesului de monitorizare  

                PAS reprezintă documentul fundamental de planificare strategică a ofertei 

educaţionale a școlii și se actualizează anual în funcție de nevoile școlii și în corelaţie cu 

documentele de planificare strategică la nivel regional şi local. 
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Principalele obiective ale monitorizării implementării PAS sunt  

- de a colecta informaţii privind implementarea acţiunilor planificate; 

- de a urmări progresul în realizarea obiectivelor aferente priorităţilor identificate de 

școală şi asumate prin PAS; 

- de a promova şi dezvolta procesul de consultare cu factorii interesaţi; 

- de a identifica şi recomanda măsuri de îmbunătăţire   

Monitorizarea implementării Planurilor de Acţiune ale Şcolilor este realizată de directorul 

școlii, care este sprijinit de conducerea  Filialei FDU 

Atribuţiile directorului școlii în procesul de monitorizare a PAS sunt următoarele: 

- realizează autoevaluarea şi monitorizarea internă a implementării PAS;  

- furnizează informaţiile solicitate şi documentele suport necesare pentru monitorizarea 

externă a PAS; 

- răspunde de organizarea vizitei de monitorizare în şcoală, conform calendarului şi 

agendei convenite cu echipele de monitorizare externă; 

- asigură participarea şi reprezentarea corespunzătoare a fiecărei categorii din 

grupurile ţintă prevăzute în agenda vizitei de monitorizare externă; 

- sprijină activ activităţile echipei de monitorizare externă şi colaborează pentru 

identificarea şi formularea recomandărilor privind măsurile adecvate de îmbunătăţire 

a PAS şi a proceselor de implementare a acestuia; 

- asigură informarea întregului personal cu privire la concluziile şi recomandările 

raportului de monitorizare externă; 

- asigură îndeplinirea recomandările din raportul de monitorizare externă; 

- realizează actualizarea anuală a PAS, cu integrarea observaţiilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din raportul de monitorizare externă a PAS. 

Implementarea Planului de acțiune al Şcolii va fi realizată de către întregul 

personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare va fi asigurat prin: 

- Întâlniri şi şedinţe de lucru pentru analiză, informare, feed-back, actualizare, 

la finalizarea fiecărei acțiuni; 
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- Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

- Prezentarea de rapoarte anual în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

- Revizuire periodică şi corecţii.  

2 . Desfăşurarea monitorizării PAS 

Monitorizarea PAS se realizează pe toată perioada desfășurării activităților. 

a) Pregătirea activităţilor de monitorizare 

- Se stabilesc întâlniri cu toți factorii decidenți în care se dezbat şi se adoptă 

decizii privind planificarea şi organizarea acţiunilor de monitorizare internă a PAS 

- Se planifică acţiunile de monitorizare 

- Se constituie echipa de monitorizarea PAS  

- Se stabilesc responsabilităţie pentru fiecare membru al echipei 

Directorul răspunde de organizarea operaţională a monitorizării implementării PAS. 

b) Studierea documentelor de planificare strategică, a evidenţelor şi rapoartelor  

Această etapă constă în cercetare de birou, studierea documentelor: 

- Planul de Acţiune la Şcolii cuprinzând planul operaţional pentru anul şcolar 

încheiat, precum şi planul operaţional pentru anul şcolar curent; 

- Alte documente; 

Prin studiul documentelor echipa de monitorizare realizează: 

- identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale PAS privind: proceduri 

parteneriale folosite în elaborare, respectarea structurii şi existenţa tuturor 

elementelor de conţinut obligatorii, logica identificării priorităţilor şi a obiectivelor 

în raport cu nevolile specifice identificate şi coerenţa cu documentele de 

planificare strategică la nivel regional (PRAI) şi judeţean (PLAI), pertinenţa 

acţiunilor propuse, planificarea raţională a resurselor şi a termenelor,   etc 

- stabilirea stadiului de implementare a priorităţilor identificate şi asumate prin 

PAS: gradul de realizare a obiectivelor fiecărei activităţi/măsuri propuse, 

respectarea termenelor planificate, dificultăţi în implementare, cauzele acestora, 

progresul realizat în ultimii ani în atingerea obiectivelor PAS etc ; 
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- identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a PAS şi de eficientizare a 

implementării şi formularea unor recomandări în acest sens.   

  Gradul de realizare a priorităţilor, a obiectivelor şi de atingere a rezultatele activităţilor 

planificate, se stabilește pe baza studierii documentelor.  

  Aprecierea progresului se face prin alocarea unor valori: 0 = nici un progres, 1 = progres 

întârziat, 2 = progres satisfăcător, 3 = progres bun.  

   La finalizarea studiului documentelor, echipa de monitorizare întocmește un raport de 

evaluare a gradului de realizare a obiectivelor şi acţiunilor planificate în PAS. Raportul de 

monitorizare va cuprinde referiri la priorităţi, obiective şi rezultate activităţilor.  

Metodologia de evaluare va include:  

- sondaje pentru deținătorii de interese (cadre didactice, elevi, parteneri)  

- studii de caz  

- consultarea factorilor interesaţi  

- analiza cost beneficiu 

Rezultatele evaluării  sunt   incluse într-un raport final de evaluare. 

Principiile evaluării  

Există 4 principii ale evaluării care sunt necesare pentru a inspira încredere în procesul de 

evaluare şi pentru a asigura credibilitatea evaluării. Aceste principii sunt  

- Imparţialitate şi independenţă 

- Credibilitate 

- Participarea factorilor interesaţi 

- Utilitate 

  

REVIZUIRE PAS 

    Revizuirea PAS se face in urma monitorizarii si evaluarii acestuia prin 

coroborarea datelor obtinute cu cerintele institutionale , cerintele mediului social in continua 

schimbare , cu noi directive legiferate privind invatamantul preuniversitar, tinandu-se cont de 

toate aspectele , avand ca obiectiv principal crearea tuturor premiselor  si conditiilor pentru 
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a creste calitatea invatamantului , intelegerea misiunii nobile a asistentului medical de catre 

elev,  a faptului că în această meserie nu poți să greșești decât o dată .  
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