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1.1. Slogan, Misiu ne și Viziune
Misiunea Liceului Tehnologic Motru înseamnă:
 Absolvenţi =profesionişti pe piaţa muncii europene.
 Comunitate educațională= comunitatea care promovează lucrul în echipă,
democraţia, toleranța, egalitatea de șanse, incluziunea socială, diversitatea culturală
 Cultura organizațională = jumătatea distanței dintre cultură și organizație.
Viziune: Liceul Tehnologic Motru își propune ca printr-o îmbinare echilibrată a tradițiilor cu
noul, să formeze o personalitate armonioasă și creativ-pragmatică de succes elevilor în contextul
valorilor naționale și europene.
În condiţiile actuale, se conturează pe plan mondial un nou tip de economie și societate, în
care factorii dezvoltării devin cunoașterea, informațiile, tehnologiile de vârf, potențialul uman și
cultural.
România trebuie să valorifice cu prioritate aceste componente social-umane, menite să
sporească potențialul modernizării și reducerea decalajelor față de țările dezvoltate, în cotextul
globalizării. De aceea dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține
și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți
democratice.
LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU este o instituție de educație și cultură. Prestigiul școlii
este susținut de activitatea și performanțele profesionale ale cadrelor didactice precum și de
rezultatele elevilor. În acest sens, școala va asigura prin activitatea elevilor și prin informațiile pe
care le va furniza comunității locale, o șansă pentru transformarea capitalului uman de care
dispunem.
Școala și-a elaborat oferta curriculară echilibrând cerințele curriculumului național cu cel
regional și local, punându-se accent pe aria ,,Tehnologii” în stricta concordanță cu profilul școlii.
Stabilirea ofertei s-a realizat ținând cont de resursele umane și materiale existente, pe baza
studierii cererii de forță de muncă pe plan local, dar și la nivel regional și național, precum și prin
consultarea diverșilor agenți economici cu care avem în desfășurare relații de parteneriat, dar și
prin consultarea părinților.
LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU va desfășura educație bazată pe management la nivelul
structurii de conducere care va promova informația știintifică de valoare și va încuraja inovația,
creația, lucrul în echipă, nu în ultimul rând comunicarea deschisă între toți ,,actorii” educației,
deci realizarea unui management participativ.
LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU va pregăti elevi care, după absolvire, vor fi capabili să
urmeze cursurile învățământului superior sau să lucreze în domeniile (specializările) studiate și să
participe la proiecte comune cu instituțiile de profil

1.2. Profilul prezent al școlii
Prezentare generală
LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU a luat ființă în anul 1967 sub denumirea de GRUP
ŞCOLAR MINIER MOTRU.
Unitatea noastră este așezată într-o localitate urbană situată la mijlocul distanței dintre
orașele Drobeta Turnu-Severin și Târgu- Jiu, la granița cu județul Mehedinți.
Unitatea școlară funcționează în 5 corpuri de clădire construite în ani diferiți și este
autorizată din punct de vedere sanitar.
Unitatea noastră nu funcționează cu clase simultane, numărul de elevi fiind suficient
pentru a se constitui clase în regim normal.
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Datorită numărului mare de clase și a spațiului insuficient, unitatea școlară funcționează în
două schimburi.
În ciclul liceal și profesional, unitatea recrutează și școlarizează elevi din toate localitățile
limitrofe municipiului Motru, dar și din județul Mehedinți.
Populația școlară:
 Număr de elevi:732
 Număr de clase: 30
 Mediul de proveniență: urban și rural
 Activitatea instructiv–educativă se desfășoară în două schimburi
1.2.1. Resurse umane
Personal didactic:
Număr total de cadre didactice:
Număr total de cadre didactice cu norma de bază
în unitatea de învăţământ
Număr de titulari
Număr de cadre didactice calificate
Personal didactic auxiliar- număr pe categorii:
Categorie
personal

de

Număr
persoane
încadrate

51

43
38
49

de

Administrator
2
financiar
Administrator
patrimoniu
Bibliotecar
1
Informatician
1
Laborant
1
Pedagog
1
Secretar
1
Supraveghetor
1
noapte
Personal nedidactic (număr pe categorii):

Bucătar

Număr
persoane
încadrate
1

Îngrijitor

4

Electrician

1

Paznic

1

Categorie
personal

de

de

Calificarea personalului didactic:
 Calificat: 98%
 Cu performanțe în activitatea didactică: 70%
 Absolvenți de cursuri de formare/perfecționare: 84%
 Continuarea studiilor: 5%
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1.2.2. Resurse materiale ale unității școlare















Numărul sălilor de clasă: 24
Numărul laboratoarelor și cabinetelor: 6, respectiv 4
Numărul cabinetelor de informatică: 3
Biblioteca școlară: 1, număr unități de carte: 26.580, ultima achiziție de cărți fiind făcută
la începutul anului școlar 2018;
Ateliere pentru instruirea practică: 3 – grad de dotare: bun;
Un cămin internat
O cantină elevi;
Săli de sport: 2;
Teren de sport:1
Amfiteateatru:1;
Cabinet medical: 1;
Spații sanitare: 10;
C.D.I. dat în funcțiune în anul școlar 2009/2010;
Conectarea la Internet a laboratoarelor, bibliotecii, birouri directori, secretariat,
contabilitate, cabinetul de consiliere școlară.

Spatiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru:
 desfăşurarea cursurilor;
 pregătire practică prin laboratorul tehnologic şi atelierele de instruire practică;
 desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi,
activităţi recreative, activităţi sportive etc.;
 pregătirea examenelor;
 pregătirea concursurilor si olimpiadelor;
 realizarea şi tehnoredactarea lucrărilor pentru susţinerea examenului de competenţe
profesionale de către elevii claselor terminale;
 desfăşurarea examenelor;
 derularea proiectelor locale, regionale, naționale și internaționale
 desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor;
 întâlniri şi lectorate cu părinţii;
Toate spatiile de învăţământ sunt în stare funcţională, deoarece:
 S-au efectuat reparaţii capitale;
 S-a obţinut avizul de sanitar de funcţionare;
 S-au igienizat corespunzător toate spatiile din liceu;
Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a unităţii
şcolare, folosindu-se fonduri provenite de la bugetul de stat, cât şi din venituri proprii. Au fost
modernizate 3 laboratoare și 1 atelier prin finantarile nerambursabile primite de la OMV Petrom:
- Laboratorul de chimie;
- Laboratorul de protectia mediului;
- Laboratorul de automatizari;
- Atelierul mecanic de sudura
Prin proiectul ROSE-O șansă în plus au fost dotate sălile de clasă și laboratoarele cu material
didactic sub formă de: table inteligente, flipchart-uri, laptop-uri, table magnetice și
multifuncționale.
Dotarea existentă în şcoală la ora actuală permite desfăşurarea unui învăţământ
modern, la nivelul cerinţelor actuale.
Repartizarea fondului de carte pe domenii:
 Beletristică: 19.882 volume;
 Tehnic: 3206 volume;
 Alte materii: 3492 volume.
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1.2.3. Oferta educațională
Unitatea
de
învăţământ
domenii/specializari/calificari:
Nivel de
învăţământ

Filieră

scolarizeaza

Profil/Domeniu

elevi

in

urmatoarele

Specializare/
Calificare profesională

Formă
de
învăţă
mânt
zi

Liceal

Tehnologică

Resurse naturale și
protecția mediului
/Protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția
calității mediului

Liceal

Tehnologică

Resurse naturale și
protecția
mediului/Industrie
alimentară

Tehnician în industrie
alimentară

zi

Liceal

Tehnologică

Servicii/Economic

Tehnician în activități
economice

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/ElectronicăAutomatizări

Tehnician operator tehnică de
calcul

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/ Electric

Tehnician în instalații electrice

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/Electromecanica

Tehnician electromecanic

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/Construcții,
instalații și lucrări publice

Tehnician desenator pentru
construcții și instalații

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/Industrie textilă și
pielărie

Tehnician în industria textilă

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/Mecanică

Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații

zi

Liceal

Tehnologică

Tehnic/Mecanică

Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații

seral

Liceal

Teoretica

Real

Matematica informatica

Fara
frecvența

Profesional

Tehnologică

Tehnic/mecanica

Sudor Dual

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic/mecanica

Mecanic utilaje și instalații în
industrie - dual

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic/electromecanica

Electromecanic utilaje și instalații
comeciale, electrocasnice și din
industria alimentara

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic/mecanica

Sudor –invatamant profesional
de stat

zi
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Şcoala are cabinet medical încadrat cu medic generalist şi o asistentă medicală care
asigură situaţiile de urgenţă, controale medicale periodice şi un cabinet de asistenţă
psihopedagogică încadrat cu un profesor consilier.
Relatiile dintre elevi si personalul didactic au fost corecte si principiale, organizarea
orelor, atmosfera din clasa si relatiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul
de predare-invatare-evaluare.

1.3. Analiza rezultatelor obținute
1.3.1. Performanța școlară
Anul
școlar

Număr
elevi
înscriși la
începutul
anului
școlar

Veniți
în
timpul
anului
școlar

Plecați
la altă
școală
în
timpul
anului
școlar

Număr elevi
care
au
abandonat
școala

Număr
elevi
existenți la
sfârșitul
anului

Promovați

Repetenți

20182019
20192020

900

3

10

17

1,88%

876

831

94,86%

48

5,47%

834

4

10

9

1,07%

819

798

97,43%

21

2,56%

Rata de absolvire (pe cicluri educaționale)
Anul școlar

2018-2019
liceal
profesional
2019-2020
liceal
profesional

Numărul de elevi din clase
terminale
existenți
la
sfârșitul anului școlar

Numărul
promovați

229
209
20
200
181
19

223
203
20
198
179
19

de

elevi

Rata de absolvire

97,37%
97,12%
100%
99%
98,89%
100%

Medii de absolvire (pe cicluri educaționale)
Anul școlar

2018-2019
liceal
profesional
2019-2020
liceal
profesional

Număr
absolvenți

223
203
20
198
179
19

7-7,99

Medii de absolvire
8-8,99
9-9,99

5-5,99

6-6,99

33

68

56

31

34

1

10

16

36

51

62

32

1

Rata de tranziție în ciclul următor de educație sau pe piața muncii
Anul
școlar

20182019
20192020

Număr
absolvenția
XII-a/ a XIII-a
203

Continuă studiile
Nivel
Universitar
postliceal
20
65

S-au angajat

Șomeri

72

179

18

62

63

7

Nu există date

21

Au
plecat
din țară
12

19

9

8

13

Rezultatele obținute la olimpiade și concursuri școlare
Distincţii la concursuri (inclusiv concursuri pe meserii) şi olimpiade şcolare
Rezultate la olimpiade şcolare
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni)

aIX-a

Rezultate la concursuri
(nr. elevi care au obţinut premii şi
menţiuni)
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
local
judeţean naţional internaţional
4
4
2
-

Nivel
local
2

Nivel
judeţean
2

Nivel
naţional
2

Nivel
internaţional
-

aX-a

7

7

7

-

7

7

3

-

a XI-a

5

5

5

-

-

5

2

-

a XII-a

10

10

10

1

2

2

2

-

Situaţia absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic, precum şi a celor din
învăţământul liceal teoretic şi vocaţional, la 6 luni de la finalizarea cursurilor
Din care
Şi-au continuat studiile
Număr
absolvenţi

2018-2019

223

34

în
afara
domeniului în
care
au
finalizat
pregătirea
31

2019-2020

198

21

42

An şcolar

în domeniul
în care au
finalizat
pregătirea

Sunt
şomeri

S-au angajat

Nu există
date

23

în
afara
domeniului în
care
au
finalizat
pregătirea
49

21

65

29

33

19

54

în domeniul
în care au
finalizat
pregătirea

1.3.2. Rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat și competenţe profesionale

2018-2019

Număr
de
elevi înscriși
în clasa
a XII-a/ a XIIIa
214

2019-2020

180

Anul școlar

Număr
de
absolvenți

Număr de elevi care au
participat la examenul de
bacalaureat

Număr de elevi care au
promovat la examenul de
bacalaureat

203

152

83

179

179

86

Număr absolvenți care au susținut
examenul de certificare a calificării

2018-2019

Număr absolvenți
de
învățământ
profesional
20

2019-2020

19

19

Anul școlar

Anul școlar

2018-2019
2019-2020

Număr absolvenți de
clasa a XII-a/a XIII-a

20

203

Număr absolvenți care
susținut
examenul
certificare a calificării
162

179

179

Număr absolvenți care
obținut
certificatul
calificare profesională
20
19

au
de

Număr absolvenți care au obținut
certificatul
de
calificare
profesională
157

179

8

au
de

PARTEA a II –a
ANALIZA NEVOILOR
Elaborarea prezentului Plan de Acțiune a Liceului Tehnologic Motru are la bază o
analiză cât mai obiectivă a mediului intern, dar şi extern al organizaţiei noastre şcolare. Analiza sa bazat pe o paletă largă de metode, tehnici si instrumente dintre care enumerăm: chestionarele,
interviul, discuţiile in grup, testele, analiza rapoartelor şi a documentelor şcolare, analiza SWOT.

2.1. Analiza mediului extern
Evaluarea mediului extern a fost făcută de managerii şi o parte din personalul şcolii, în
colaborare cu alte şcoli din zonă (urban şi rural), având la bază planuri şi documente publicate (
Strategia de Dezvoltare a județului Gorj 2021-2027, Strategia de Dezvoltare Locală a
municipiului Motru pe perioada 2021-2027. Planul Regional de Acţiuni pentru Ĩnvăţământul
Profesional şi Tehnic, Panul Local de Acţiuni pentru Ĩnvăţământul Profesional şi Tehnic,
documente ale Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiintifice), statistici de la
Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Agenţia de Statistica, Agentia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, discuţii cu angajatorii locali.

2.1.1. Starea actuală a Municipiului Motru
Municipiul Motru, ca centru urban are nevoie de o dinamică de dezvoltare şi de o modernizare
conforme cu cerinţele actuale. Se identifică ca nevoi prioritare modernizarea infrastructurii urbane
şi de mediu prin atenuarea impactului social al restructurării sectorului minier şi crearea unui
mediu favorabil dezvoltării serviciilor, atragerea investitorilor in domeniul afacerilor şi
turismului, prin accesul cetăţenilor din municipiul Motru la utilităţi publice îmbunătăţite prin:
- creşterea capacităţii comunităţii în rezolvarea participativă a necesităţilor identificate;
- promovarea bunelor practici de mobilizare a comunităţii în reabilitarea infrastructurii;
- asigurarea durabilităţii infrastructurii reabilitate.
Astfel, este necesară asigurarea unei infrastructuri solide, în vederea atragerii de noi investitori
în zonă pentru diversificarea activităţilor economice.
În zona Motru, odată cu găsirea resurselor financiare pentru redarea terenurilor afectate de
lucrările miniere în circuitul agricol, se poate relansa agricultura din zonă, cu toate ramurile sale:
creşterea păsărilor şi animalelor, cultivarea viţei-de-vie, a pomilor fructiferi, a cerealelor, a
legumelor şi a zarzavaturilor. Acest lucru oferă oportunitatea creării în oraşul Motru a industriei
de prelucrare a cărnii şi laptelui, a sucurilor naturale din fructe, inclusiv de pădure, conserve şi
alte produse alimentare. De asemenea, prin exploatarea şi prelucrarea balastului din albia râului
Motru se pot produce în oraşul Motru materiale de construcţii (cărămidă, ţiglă, produse de
balastieră - nisip şi alte sorturi, betoane, mortare). Cele peste 750 ha de pădure (fag, stejar,
salcâm) din zona municipiului Motru, pot pune bazele dezvoltării industriei lemnului și a
prelucrării acestuia. Datorită caracterului monoindustrial al municipiului, precum şi a
disponibilizărilor din minerit şi a restructurării continue a acestuia, oraşul Motru se confruntă cu o
rată ridicată a şomajului şi cu o degradare progresivă a nivelului de trai. Comunitatea din Motru
se confruntă cu următoarele mari probleme sociale: rata crescută a şomajului; gradul mare de
sărăcie; creşterea dependenţei familiilor de disponibilizaţi de autorităţile publice locale;
marginalizarea socială. Ca urmare, pentru atenuarea acestor fenomene, este necesară intervenţia
administraţiei locale prin oferirea de servicii sociale care să asigure un sistem alternativ pentru
instituţionalizare şi o condiţie pentru respectul dreptului fiecăruia de a trăi şi a munci.
Provocările din ultimii ani la care municipiul Motru, administraţia, sistemul educaţional
şi locuitorii săi au trebuit să răspundă, respectiv trecerea de la un oraş cu profil minier accentuat la
un municipiu modern, atât ca formă urbană, cât şi ca fond civic, au făcut ca, prin management şi
mobilizare de resurse umane, oraşul să reziste provocărilor (riscurilor majore) şi să se pregătească
pentru noile tendinţe ale mileniului III. Motru are potenţialul uman şi de infrastructură necesar
pentru a redeveni un centru economic al regiunii Sud-Vest Oltenia.
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Municipiul Motru, în calitatea sa de motor zonal al dezvoltării economice necesită o
infrastructură adecvată pentru întreprinzători, legături bune de transport, servicii de consultanţă şi
sprijinire a afacerilor de bună calitate pentru cei ce doresc să investească, sau forţă de muncă bine
calificată.
Se justifică alegerea municipiului ca zonă de acţiune strategică şi prin poziţia centrală,
strategică, de legătură cu municipiile Craiova, Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu-Severin.

2.1.2.
REGIONALA,
MOTRU

STRATEGII

DE
DEZVOLTARE
EUROPEANA,
NATIONALA,
JUDETEANA SI LOCALA IN CARE ESTE CUPRINS MUNICIPIUL

A ASIGURA COERENȚA ȘI CONFORMITATEA CU POLITICILE NAȚIONALE ȘI
ELABORAREA PAS S-A AVUT IN VEDERE CORELAREA CU PRIORITAȚILE
FORMULATE IN DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE LA NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL ,
REGIONAL , JUDEȚEAN ȘI LOCAL .

PENTRU
EUROPENE , LA

2.1.2.1. Contextul european de dezvoltare
La nivel european, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, reprezintă
programul de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care
promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi
de mediu.
Prin intermediul celor 17 obiective globale, Agenda 2030 are ca scop eradicarea sărăciei
extreme, combaterea inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejarea planetei până în 2030.
Cele 17 obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt:
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării
tuturor la orice vârstă.
4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi emanciparea tuturor femeilor şi a
fetelor.
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al
apei şi sanitaţie pentru toţi.
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la
preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice
susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a
unei munci decente pentru toţi.
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente,
promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la
alta.
11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru
ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie
durabile.
13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor
climatice şi a impactului lor.
14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi
repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
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16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente,
responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
Cadrul european de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 este completat de:
Pactul Ecologic European care prezintă o nouă strategie de creștere ce are drept scop
transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu
efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.
Mecanismului de redresare și reziliență al Uniunii Europene care va pune la dispoziție
granturi și împrumuturi în valoare de 672,5 miliarde euro pentru investiții publice și reforme în
cele 27 de state membre, pentru a le ajuta pe acestea din urmă să facă față impactului
pandemiei, pentru a promova tranziția verde și cea digitală și pentru a construi societăți
reziliente și favorabile incluziunii. Statele membre vor primi sprijin din partea mecanismului pe
baza planurilor lor naționale de redresare și reziliență, care sunt în curs de pregătire și care să
vizeze șase domenii de politică de relevanță europeană: tranziția verde, transformarea digitală,
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ocuparea forței de muncă, coeziunea
socială și teritorială, sănătatea și reziliența, politicile pentru generația următoare, copiii și
tineretul, inclusiv educația și competențele.
Agenda Digitală pentru Europa, Programul Europa Digitală care urmărește să
promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale,
precum aplicațiile bazate pe inteligență artificială și instrumentele de ultimă generație din
domeniul securității cibernetice, precum și asigurarea unei utilizări pe scară largă a
tehnologiilor digitale la toate nivelurile economiei și societății și care va sprijini formarea
competențelor digitale avansate, atât pentru actuala și viitoarea forță de muncă, cât și pentru
întreprinderile mici și mijlocii și administrația publică.
Strategia UE privind piața unică digitală, axată pe cei trei piloni: asigurarea unui acces
mai bun al consumatorilor și întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă,
crearea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor digitale și maximizarea
potențialului de creștere al economiei digitale.
Pachetul privind economia circulară (PEC), care are următoarele obiective:
 pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale în proporție de
65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2035;
 reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 70% până în 2030, cu
obiective specifice pe tipuri de materiale;
 reducerea cantității totale de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până
la cel mult 10% din totalul deșeurilor municipale generate (în greutate) până în
2035.
Propunerea privind noul Plan de acțiune pentru economia circulară (în lucru), va avea în
vedere ciclul de viață al produselor și materialelor, asigurând utilizarea durabilă a resurselor și
abordarea sectoarelor care consumă resurse, precum textile, construcții, electronice și materiale
plastice.
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice are în vedere 13 sectoare:
industrie, agricultură și pescuit, turism, sănătate publică, construcții și infrastructură,
transporturi, resurse de apă și protecția împotriva inundațiilor, silvicultură, energie,
biodiversitate, asigurări, activități recreative și educație.
Strategia Industrială a UE care stabilește ca obiectiv necesitatea de a avea o industrie
mai verde, mai circulară și mai digitală, care să rămână totodată competitivă pe scena mondială.
Next Generation EU, un nou instrument de redresare, în valoare de 750 de miliarde
EUR, care va consolida bugetul UE cu noi fonduri obținute de pe piețele financiare în perioada
2021-2024. Acest instrument va fi crucial pentru a sprijini, printre alte domenii, măsuri pe
termen scurt de sprijinire a ocupării forței de muncă, inclusiv ocuparea forței de muncă pentru
tineri, precum și investiții în reforme politice pe termen lung legate de piața muncii și sisteme
sociale, de educație și formare.
Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială
și reziliență care cuprinde următoarele obiective:
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- Consolidarea competitivității durabile;
- Asigurarea echității sociale;
- Creșterea rezilienței sociale;
- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
- Formarea competențelor pentru un loc de muncă;
- Reziliența economiei la nivelul UE.
Politici la nivel european
Transporturi și comunicații:
Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027,
Strategia pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Cartea albă privind inteligența
artificială, Strategia europeană privind datele, Strategia UE privind o uniune a securității pentru
perioada 2020-2025, Inițiativa Conectarea Europei, Cartea albă - Foaie de parcurs pentru un
spațiu European unic al transporturilor; răspunsul UE la Agenda 2030;
Energie, mediu și schimbări climatice: Programul LIFE pentru mediu și politici
climatice, Strategia Europeană privind Biodiversitatea pentru 2030, răspunsul UE la Agenda
2030; Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027;
Economie și antreprenoriat: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Politica
UE în domeniul turismului, Politica comună în domeniul pescuitului; răspunsul UE la Agenda
2030;
Cercetare-inovare: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Inițiativa „O
Uniune a inovării”, Programul Orizont 2020, Consolidarea și concentrarea cooperării
internaționale a UE în domeniul cercetării și al inovării: o abordare strategică;
Social: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia UE privind o
uniune a securității pentru perioada 2020-2025, Inițiativa „O agendă pentru noi competențe și
noi locuri de muncă”, Inițiativa „Platforma europeană de combatere a sărăciei”, Programul
pentru schimbări sociale și inovare socială; Inițiativa „Tineretul în mișcare”; Instrumentul de
redresare „Următoarea generație UE”.
Bună guvernanță: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Carta Albă
privind guvernanța pe mai multe niveluri, răspunsul UE la Agenda 2030.
Programe de finanțare ale Uniunii Europene. Fonduri Structurale și de Investiții
Europene pentru România.
Ținând cont de propunerile de alocări maximale la nivelul celor 3 instrumente
financiare europene (FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune), Ministerul Fondurilor
Europene a propus următoarea arhitectură a programelor operaționale:
 Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD);
 Programul Operațional de Transport (POT);
 Programul Operațional de Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare (POCID);
 Programul Operațional pentru Sănătate (POS);
 Programul Operațional Pentru Educație și Ocupare (POEO);
 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS);
 Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT);
 Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ);
 Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (POR).
2.1.2.2.Cadrul strategic la nivel național
La nivelul Uniunii Europene, documentul politic asumat de statele membre privind
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este “Un viitor durabil al Europei:
răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Documentul strategic care privește
România și care transpune la nivel național obiectivele trasate de Agenda 2030, este Acordul de
Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027.
Obiectivele strategice ale Acordului de Parteneriat 2021-2027 sunt:
 O Europă mai inteligentă;
 O Europă mai ecologică;
 O Europă mai conectată;
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 O Europă mai socială;
 O Europă mai aproape de cetățeni;
 Tranziție echitabilă.
Ca membru al Organizației Națiunilor Unite și al Uniunii Europene, România și-a
exprimat adeziunea la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Strategia Națională de Dezvoltare
Durabilă a României 2030 conturează cadrul național românesc pentru susținerea Agendei 2030
și implementarea setului de 17 obiective, fiind încurajată dezvoltarea durabilă a României pe cele
trei dimensiuni: economică, socială și de mediu.
Documentul programatic are în centrul atenției cetățeanul, întemeindu-se pe inovație,
optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecăruia, într-un mod echitabil,
eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 prezintă în conținutul
său o analiză obiectivă a stadiului actual de dezvoltare al României, în urma implementarii
Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, prezentând
neajunsurile constatate și identificând domeniile specifice în care sunt necesare eforturi și resurse
suplimentare pentru atingerea scopului de realizare a obiectivelor de convergență și apropierea
semnificativă de media UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Cu scopul întăririi coeziunii teritoriale, strategia propune:
 susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național;
 sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională;
 asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici și mijlocii cu orașele mari;
 susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului tuturor
localităților la servicii de interes general;
 întărirea cooperării între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative în
scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului național.
Obiectivul general al strategiei constă în: Îmbunătățirea continuă a calității vieții, prin
asigurarea bunăstării, protecția mediului și coeziunii sociale pentru comunități sustenabile
capabile să gestioneze resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare și
dezvoltare echilibrată și socială a regiunilor.
La nivel național există o serie de strategii sectoriale pentru perioada 2021-2027, care vor
asigura cadrul de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) transpune în plan teritorial obiectivele și
direcțiile de dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035 și are ca scop asigurarea unei
dezvoltări policentrice și un echilibru între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale
teritoriului național în context european și global.
Cele 5 obiective generale vizează:
 asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin
sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband;
 creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor
publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive;
 dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării
teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;
 protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate
teritorială;
 creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.
Cele două axe prioritare de acțiune ale strategiei sunt:
- competențe digitale relevante pentru transformarea digitală;
- ecosistem digital de educație și formare, de înaltă performanță.
Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018–2023 își propune
asigurarea unui acces echitabil la medii de învățare sigure și flexibile, care facilitează inovarea
în predare și învățare prin utilizarea unui model decizional transparent, bazat pe date concrete.
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2.1.2.3.Cadrul strategic la nivel regional
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul
de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și
având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de
proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în
domeniul economic și social.
Viziunea regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada de programare 2021-2027 este
aceea de a deveni un promotor al competitivității, atât în domeniul industrial, cât și în agricultură,
dar și al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant, bazat pe resurse
umane competente, integrarea tehnologiilor inovative și promovarea dezvoltării durabile.
Obiectivul strategic global pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea durabilă și
echilibrată a regiunii Sud-Vest Oltenia, în vederea reducerii disparităților existente între aceasta și
celelalte regiuni ale țării, în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor.
Pentru atingerea obiectivului general al PDR 2021-2027, au fost stabilite următoarele
obiective specifice, corelate cu prioritățile de finanțare :
 creșterea competitivității regionale prin accentuarea rolului cercetării-dezvoltării,
promovarea inovării, a specializării inteligente și a digitalizării și modernizarea
infrastructurii;
 dezvoltarea resurselor umane, asigurarea accesului la piața muncii, acces egal la servicii
sociale și combaterea sărăciei și a excluziunii;
 creșterea atractivității regionale și dezvoltare durabilă a regiunii prin îmbunătățirea
infrastructurii, valorificarea zonelor urbane și a potențialului turistic.
Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 sunt:
 Creșterea competitivității economice a regiunii;
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale;
 Dezvoltarea urbană durabilă;
 Dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii și pescuitului;
 Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii;
 Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii culturalistorice.
Axele prioritare și obiectivele specifice strategiei sunt:
 Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice ✓ Consolidarea capacităților de cercetare și inovare și
introducerea de tehnologii avansate; ✓ Impulsionarea creșterii și
competitivității IMM-urilor;
 Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart ✓ Sprijinirea transformării digitale
a economiei regionale și a domeniilor de interes public și fructificarea
beneficiilor sale pentru cetățeni și întreprinderi;
 Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul ✓ Optimizarea
utilizării resurselor prin sprijinirea și promovarea eficienței energetice, reducerea
emisiilor de carbon și regenerare urbane prin dezvoltarea infrastructurii verzi în
mediul urban;
 Axa prioritară 4 - O regiune accesibilă ✓ Creșterea mobilității și conectivității
prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne și durabile;
 Axa prioritară 5 - O regiune educată ✓ Creșterea accesului și participării la un
învățământ de calitate, modern, corelat cu cerințele pieții muncii;
 Axa prioritară 6 - O regiune atractivă ✓ Creșterea potențialului culturii și
turismului ca vehicule de coeziune și dezvoltare economică și socială;
 Axa prioritară 7 - Asistență tehnică ✓ Dezvoltarea capacității administrative
pentru implementarea POR la nivel regional.
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2.1.2.4. Cadrul strategic la nivel județean
Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 este construită pe
o abordare integrată, coordonată și intersectorială, adaptată noului context socio-economic,
luând în considerare provocările clasice ale secolului XXI, cum ar fi: modificările structurale
intervenite în funcționarea economiei sau în evoluția socio-demografică, necesitatea gestionării
actualei crize declanșată de pandemia mondială de SARS-COV2 și a efectelor acesteia
(șomajul, sărăcia și excluziunea socială), provocările generate de implementarea Pactului
Ecologic European.
Obiectiv general: dezvoltarea integrată și echilibrată a județului Gorj printr-un proces
de creștere economică durabilă, favorabil incluziunii sociale, orientat către îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor, crearea de noi locuri de muncă, optimizarea serviciilor publice și
conectarea la rețelele transeuropene de transport în perioada 2021-2027.
Viziune 2021-2027 a SD Gorj este: un județ sigur, sănătos și stimulant pentru a trăi, a
munci și a investi, cu o economie sustenabilă dezvoltată prin inovare, tradiţie şi valorificarea
resurselor, susținut de o infrastructură modernă şi un cadru partenerial dezvoltat, atractiv pentru
investitori și turiști.
Priorități ale strategiei 2021-2027:
1. Sprijinirea către o tranziție verde;
2. Creștere inteligentă și transformare digitală;
3. Dezvoltare teritorială și urbană durabilă;
4. Dezvoltare economică, socială și instituțională.
Misiunea strategiei este aceea de a asigura cadrul necesar, astfel încât Județul Gorj, în
anul 2027, să se caracterizeze prin:
 accesibilitate facilă pentru cetățeni, turiști și oameni de afaceri, un județ cu legături
interne de transport rapide, sigure și sustenabile, conectate la principalele fluxuri de
persoane, mărfuri și informații din Europa Centrală și de Est;
 acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, de utilități și
telecomunicații, de educație, sănătate, asistență socială, siguranță publică, cultură și
agrement, care să contribuie la reducerea fenomenului migrației interne și externe;
 destinație turistică importantă care să valorifice autenticitatea arhitecturii, meșteșugurile
și tradițiile locale bine conservate, gastronomia, muzeele, producția culturală
contemporană, dar și unicitatea peisajelor, diversitatea resurselor naturale sau
moștenirea istorică a județului;
 un județ cu un mediu curat, spații verzi, oportunități atractive de petrecere a timpului
liber și de practicare a sporturilor, capabil să conserve natura, peisajele, flora și fauna
generoasă de care se bucură, atractiv pentru locuire, turism și agricultură ecologică;
 un mediu de afaceri dinamic, caracterizat prin atragerea de investiții, antreprenoriat
local și inovație, dar și prin colaborarea permanentă cu autoritățile locale și mediul
universitar, capabil să genereze locuri de muncă bine plătite și bunăstare pentru cetățeni;
 comunitate de oameni educați, inovativi, încrezători, ospitalieri, toleranți, harnici,
onești, deschiși către nou, dar și cu respect pentru tradiții și istorie, implicați în viața
publică;
 piață a muncii dinamică, sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială;
 administrație publică pro-activă, eficientă și interesată permanent de reducerea
birocrației, de apropierea serviciilor sale de cetățean și de mediul de afaceri, precum și
de implicarea acesteia în luarea deciziilor strategice de dezvoltare a județului.
Având la bază modelul de dezvoltare România policentrică 2035, Strategia de
dezvoltare a județului Gorj propune un scenariu de dezvoltare pentru 2021-2027 care
urmărește:
- creşterea conectivităţii și accesibilităţii între marile oraşe și consolidarea poziţiei
zonelor puternic urbanizate;
- asigurarea unor servicii optime de bază care să deservească oraşele mici și
localităţile rurale;
- promovarea investiţiilor în calitatea vieţii în zonele cu potențial ridicat de
creștere, pentru a spori capacitatea de a atrage şi păstra capitalul uman necesar.
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2.1.2.5 Cadrul strategic la nivel local
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Motru pentru perioada 2021-2027
are la bază Planul Strategic Instituțional al Municipilui Motru pentru perioada 2020-2021, care
oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor și măsurilor care urmează a fi promovate la
nivelul instituției – Primăria Municipiului Motru.
Viziunea adoptată prin Planul Strategic Instituțional este: “Municipiul Motru – un model
de bună guvernare, cu o administrație publică eficientă, transparentă, receptivă la nevoile
societății, în care cetățeanul va fi partenerul administrației!”
Obiectivele strategice de dezvoltare propuse pentru atingerea viziunii sunt corelate cu
politica de dezvoltare regională și de ceziune propusă la nivelul Uniunii Europene pentru
perioada 2021-2027. În acord cu acestea au fost stabilite următoarele programe bugetare:
 promovarea unui management organizațional la nivelul administrației publice
locale care să asigure guvernanță inteligentă, integratoare și transparentă;
 sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din resurse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul rezidențial;
 creșterea conectivității și accesibilității rețelei de transport;
 consolidarea unui învățământ dinamic și atractiv, adaptat cerințelor pieței
muncii, vector al dezvoltării inteligente;
 dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale;
 asigurarea unui nivel ridicat al calității mediului urban prin planificare coerentă,
transparentă, participativă.
Planul Strategic de Dezvoltare Social-Economică a Municipiului Motru pe 20142020 este documentul de planificare strategică premergător Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Motru pe perioada 2021-2027. Conform acestuia, direcțiile strategice sunt
structurate pe următoarele tematici:
1. Administrație publică locală, Instituții și Servicii Publice:
- modernizarea administrației publice locale;
- întărirea capacității instituționale;
- asigurarea de servicii publice eficiente către cetățean.
2. Urbanism, Dezvoltare și Reabilitare Urbană:
- actualizarea planului urbanistic;
- întărirea mecanismului de atragere de fonduri;
3. Economie locală:
- crearea unui cadru favorabil investitorilor;
- elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a localității;
- promovarea municipiului – cunoaștere și informare publică.
4. Tehnologia Informației și Comunicațiilor:
- modernizarea infrastructurii locale IT&C;
- conectarea la rețelele informatice naționale și internaționale;
5. Cultura:
- implicarea cetățenilor în viața comunității;
- realizarea de înfrățiri cu alte comunități;
- cultivarea spiritului civic.
6. Întărirea Coeziunii Sociale și a Solidarității Comunitare, Reducerea sărăciei:
- îmbunătățirea infrastucturii de sănătate și asistență socială.
7. Protecția Mediului:
- Mediul înconjurător și cetățeanul;
- Realizarea unui sistem integrat.
2.1.3. Șomajul
Dezechilibru între cererea şi oferta forţei de muncă conduce la generarea şomajului.
Problemele sunt mai acute în oraşele monoindustriale, şomajul generează pierderi economice,
probleme sociale.
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Reorientarea forţei de muncă este destul de dificilă, însă printr-o educaţie – şcolarizare –
calificare în funcţie de necesităţile de zonă, se poate diminua din efectele dezastruoase generate de
şomaj.
Conform datelor statistice, evoluţia şomajului în perioada iulie 2014 – iulie 2020 a
înregistrat diminuări considerabile în județul Gorj, de la 11381 șomeri înregistrați în 2014 la
5073 șomeri în 2020, așadar o scădere cu 55,4%. Scăderi s-au înregistrat și la nivel regional
(cu 36,1% mai puțini șomeri în 2020 față de 2014) și la nivel național (cu 38,4% mai puțini
șomeri în 2020 comparativ cu anul 2014). Numărul șomerilor în iulie 2020 în județul Gorj, de
5073 persoane, reprezintă 11% din totalul șomerilor regiunii și 1,8% din șomerii înregistrați la
nivel național. Ponderea șomerilor din totalul resurselor de muncă din județul Gorj a scăzut
constant din 2014 în 2019, de la 4,3% la 2%, adică un procent de 53,5%.
Din analiza numărului de șomeri înregistrați în perioada 2010-2018 la nivelul
Municipiului Motru se observă o scădere semnificativă de la 1083 în anul 2010, la doar 199 în
anul 2019. Începând cu anul 2016 valorile indicatorului au scăzut sub 300 de șomeri.

2.1.4. Analiza profilului economic
2.1.4.1.Principalii indicatori economici
Produsul intern brut (PIB) și valoarea adăugată brută (VAB)
Din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare, județul Gorj se află într-o poziție
mai puțin favorabilă. Agenții economici înregistrați pe raza județului își desfășoară activitatea
în domenii acoperind toate sectoarele economice, de la cel primar, cuprinzând agricultura,
industria extractivă, cel secundar cu activități în diverse industrii prelucrătoare și cel terțiar,
incluzând serviciile și turismul. Referitor la firmele active din punct de vedere economic, se
remarcă o concentrare mare pe comerț.
Majoritatea societăților comerciale din județul Gorj fac față cu greu crizei economice, o
parte dintre acestea fiind nevoite să își restrângă activitatea, să apeleze la măsuri precum
șomajul tehnic sau la concedieri colective, unele chiar sistându-și activitatea.
Produsul intern brut (PIB)
În intervalul de analiză 2014-2017, în termeni nominali, Produsul Intern Brut a crescut
cu 36,84%, având o creștere medie anuală de 12% . În anul 2017, Produsul Intern Brut al
județului Gorj reprezenta 21,41% din PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia și 1,59% din PIB-ul
României. Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat, în anul 2018, o valoare a Produsului Intern
Brut (PIB) de 15.269,36 milioane euro, ceea ce reprezintă 7,46 178 % din PIB-ul României şi
doar 0,11% din PIB-ul UE 28.
La nivel regional se remarcă o creștere a valorii PIB în anul 2018 cu 39,73%, față de
anul 2014. Produsul intern brut a avut o evoluție pozitivă în perioada de referință, susținută de
consumul individual al populației, determinat de factori precum: creșterea salariului minim pe
economie (1050 lei în 2016, 1450 lei în 2017, 1900 lei în 2018, 2080 lei în 2019 și 2230 lei în
2020), creșterea succesivă a salariilor bugetarilor, a punctului de pensie, reducerea cotei pentru
taxa pe valoarea adăugată, alte măsuri de ordin fiscal. Cu toate acestea, începând cu anul 2020,
economia județului Gorj se confruntă cu o serie de probleme datorate pandemiei cauzată de
virusul SARS-CoV2, care afectează sever consumul individual, producția, investițiile, comerțul
intracomunitar și fluxurile de capital. O bună parte din populație, se confruntă cu o reducere
severă a veniturilor, datorită măsurilor de șomaj tehnic sau a disponibilizărilor operate. În
aceste condiții, proiecțiile economice arată că PIB la nivel național va înregistra în anul 2020 o
scădere a ritmului real de creștere cu 3,8%, iar în anul 2021 va crește cu 4,9%.
Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nouncreată (rezultată din valoarea
noilor produse și servicii create minus valoarea consumatorului intermediar pentru producerea
acestora).
La nivelul județului Gorj, VAB reprezenta în anul 2017 un procent de 21,30% din VAB
a regiunii Sud-Vest Oltenia. Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat rate reale de creștere VAB
negative (excepție anul 2016, cu o creștere de 0,3%). Ponderea VAB Sud-Vest Oltenia în VAB
național era în 2017 de 7,3%. La nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia fiecare județ are o
anumită structură a economiei pe ramuri de activitate. Deși VAB în sectorul industrial în
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regiune reprezintă 30,4% din VAB regional, regiunea Sud-Vest Oltenia are cea mai slabă
reprezentare a industriei prelucrătoare în sectorul industrial. Chiar dacă ponderea sectorului
industrie în VAB a județului Gorj este de 36,8% (cea mai ridicată din regiune), doar un sfert din
aceasta provine din industria prelucrătoare (9,45% din total VAB pe județ). În regiunea SudVest Oltenia, VAB este constituită în proporție semnificativă din aportul serviciilor (55,2%),
însă acest aspect nu reprezintă un element de diferențiere și de specificitate regional. Județul
Gorj are un sector agricol mai puțin dezvoltat, care în anul 2017 contribuia cu doar 4,5% la
formarea VAB județeană, construcțiile cu 7,9 % și serviciile cu 50,8%.
2.1.4.2. Întreprinderi și infrastructura în afaceri
Firmele din județ. Dinamica, repartiția sectorială și pe clase de mărime
În perioada 2014-2018, cifra de afaceri a unităţilor locale active din județul Gorj a
înregistrat o evoluție pozitivă, crescând de la 7.694 milioane lei (în 2014) la 10.376 milioane lei
în anul 2018. Comparativ cu valorile înregistrate la nivel național și regional, cifra de afaceri a
unităților locale active din județul Gorj reprezenta în anul 2018, un procent de 0,68% din cifra
de afaceri la nivel național și 11,34% din cifra de afaceri la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.
În anul 2018, deși valoarea investițiilor nete a crescut în perioada 2016-2017, procentul era de
55% din valoarea înregistrată în 2014. Efectivul de personal al unităților locale active a avut o
evoluție pozitivă crescând cu 1% comparativ cu anul 2017, însă în scădere față de 2014 cu cca
3%.
Din perspectiva aportului sectoarelor economice la cifra de afaceri, Comerțul contribuie
cel mai mult la economia județului Gorj, reprezentând 37,79% din cifra de afaceri totală a
județului (cu 2623 firme active, care antrenau un număr de 11.225 salariați și realizau o cifră de
afaceri de 3921 milioane lei), urmat de Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat cu 22,14%. Un alt sector economic cu o pondere însemnată
este Industria prelucrătoare cu un aport de 14,73%, iar firmele din Construcții și Industria
extractivă contribuie cu 5,53%, respectiv 5,09%. Firmele din domeniul Transport și depozitare
au un aport de 5,04% la formarea cifrei de afaceri a județului Gorj în anul 2018.
Industria prelucrătoare a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 57,4 % și a
numărului de salariați cu 9,2 %, contribuind cu 14,7% la cifra de afaceri totală. Industria
extractivă a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 26,7 % și cu 11,9 % a numărului de
salariați, contribuind cu 14,7 % la cifra de afaceri totală. În ceea ce privește populația ocupată
în industrie, regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe antepenultimul loc la nivel național (21,4
%). În interiorul regiunii, cea mai redusă pondere a populației ocupate în industria prelucrătoare
este înregistrată de județul Gorj (11,95%) unde activitățile industriale sunt axate preponderent
pe ramura extractivă.
Dinamica întreprinderilor din județul Gorj, analizată pentru perioada 2014-2019, arată
că au fost înmatriculate un număr de 9431 de firme noi, adică o medie de 1572 firme/an. În
aceeași perioadă, au fost radiate un număr de 7892 firme, reprezentând o medie de 1315
firme/an. Analiza evoluției numărului de înmatriculări arată că numărul firmelor a crescut cu
57,4%, de la 1184 în 2014 la 1864 în anul 2019, iar numărul de firme radiate a crescut cu
44,1%, de la 1225 în 2014 la 1765 în 2019.
Domeniile economice cu cei mai mulți angajați pentru fiecare localitate sunt producția
de energie electrică și comerțul, activități tehnice și de testări, dar și transporturile rutiere de
mărfuri.
În funcție de clasele de mărime, în județul Gorj ponderea cea mai mare era deținută în
anul 2018 de microîntreprinderi (91,4%), întreprinderile mici (10-49 angajați) reprezintă 7,4%
din totalul întreprinderilor active, întreprinderile mijlocii (50-249 angajați) reprezintă 1,01%
din total întreprinderi active, iar întreprinderile mari au o pondere de 0,16% din total
întreprinderi la nivel de județ.
În perioada 2014-2018 a fost înregistrată următoarea evoluție a numărului de
întreprinderi: numărul de microîntreprinderi a crescut cu 16,4 %, de la 5327 la 6203; numărul
de întreprinderi mici a scăzut cu 1,4 %, de la 508 la 501; - numărul de întreprinderi mijlocii a
scăzut cu 5,5 %, de la 73 la 69.
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Creşterea cea mai mare a numărului unităţilor locale active în județul Gorj în perioada
2014 – 2018 a fost înregistrată în sectoarele Învățământ (45,8%), Sănătate și 192 asistență
socială (69,85%), Alte activități de servicii (75%), Activități de spectacole culturale și
recreative (113%).
Densitatea IMM-urilor în anul 2018 înregistra 18,80 firme la 1000 de locuitori, în
creștere față de anul 2014, când funcționau 15,97 firme/1000 locuitori. Începând cu anul 2014,
numărul microîntreprinderilor active în domeniul comerțului, în regiune, a fluctuat de la an la
an, ajungând la 43,1% în 2014, 39,98% în 2016 și 38,7% în 2017. Astfel că, în 2017, în regiune
10,58% din microîntreprinderile active prestau activități de transport și depozitare, 8,2%
activități profesionale științifice și tehnice, 7,5% activau în construcții și industria
prelucrătoare, 5,2% în activități HoReCa și 4,1% în agricultură, silvicultură și pescuit.
Investițiile sunt esențiale pentru creșterea economică a județului Gorj. În anul 2018,
cele mai mari investiții au fost realizate în sectorul Producția și furnizarea de energie electrică
și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care reprezenta 30,75% din total investiții nete la
nivel de județ, urmat de sectorul Industria extractivă cu 29,89%. Valoarea investițiilor străine
directe ale regiunii Sud-Vest Oltenia era în anul 2018 de 2.478 milioane euro, ceea ce
reprezintă 3,1 % din totalul național. Conform studiului realizat de Banca Națională a
României, regiunea se situează pe penultimul loc din perspectiva acestui indicator.
Investițiile brute în bunuri corporale Analizând valorile investițiilor brute din SudVest Oltenia, se observă că acestea sunt scăzute față de celelalte regiuni, pe ansamblu, regiunea
situându-se pe ultimul loc din acest punct de vedere.
2.1.5. Procesul de integrare europeană și cerințele de competitivitate
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul 2020-2030
prezintă ca obiectiv strategic încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile a României, ca stat membru UE.
Pentru anul 2030, obiectivul județului Gorj îl constituie apropierea semnificativă de
nivelul mediu din acel an al țărilor membre UE.
2.1.5.1. Clustere în România, în funcție de activitatea economică
Clusterele reprezintă concentrări geografice de companii și instituții aflate în
interconexiune și care se manifestă într-un anumit sector/domeniu de activitate.
În România există o politică de cluster, aliniată la strategia Europa 2020. Printre
obiectivele politicii se numără stimularea creării și dezvoltării de clustere inovative cu
potențial de internaționalizare, cu scopul de a produce bunuri cu valoare adăugată cât mai
mare, competitive pe piața națională și internațională.
Unul dintre obiectivele acestei politici prevede stimularea dezvoltării clusterelor în
conformitate cu inițiativelor UE de politică industrială, prin programe specific de identificare a
zonelor cu potențial de clusterizare și de susținere a dezvoltării spre tehnologii și produse
inovative și calitate înaltă; de susținere a dezvoltării rețelelor între mediile universitare și de
cercetare și operatorii economici dintr-o anumită zonă; de susținere a întreprinderilor mici și
mijlocii în conformitate cu principiul Think Small First, de marketing regional și de
promovare a structurilor inovative de succes.
Industria
Județul Gorj este unul dintre județele bogate în resurse naturale, atât din punct de vedere
al cantităților, cât și al diversității. Aceste resurse pot fi identificate la nivelul terenurilor
agricole și forestiere, precum și al resurselor minerale de suprafață și de adâncime.
Industria județului Gorj este dominată de activitățile extractive și de producerea
energiei. În mare măsură, dezvoltarea industrială este determinată de resursele naturale
disponibile, ceea ce a făcut ca județul să fie mai puțin afectat de procesele de restructurare pe
care alte județe le-au cunoscut în ultimii ani. Principala problemă a județului o constituie atât
scăderea consumului de energie electrică a României, cât și orientarea spre alte forme.
Principala entitate economică din județul Gorj este Complexul Energetic Oltenia,
producător de energie pe bază de cărbune care are un număr de aproximativ 12.858 de angajați
direcți și care angrenează în activitatea economică în mod indirect, alți peste 23.000 de angajați,
din cadrul societăților prestatoare de servicii și furnizorilor (producție de ansamble și
subansamble, servicii de alimentație publică, servicii transport, servicii medicale, servicii de
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pază și protecție etc.), și reprezintă circa 12% din numărul total al salariaților din acest sector la
nivel european și aproximativ 40% din totalul angajaților din județul Gorj.
Conform datelor din Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice (PNIESC), până în anul 2030, cota de piață a producătorilor de energie pe bază de
cărbune urmează să scadă de la 25%, cât este în prezent, la 15%. În acest context, Complexul
Energetic Oltenia urmează să diminueze capacitatea instalată pe bază de lignit, cu peste 45%,
respectiv de la 3.570 MW la 1.605 MW. Implicit, această diminuare presupune închiderea unor
perimetre de exploatare a cărbunelui, dar și o reducere semnificativă a numărului de personal.
Planul de restructurare prevede închiderea a patru din cele 11 cariere pe care le operează
compania. Astfel, în 2027 se va închide și cariera Lupoaia. În paralel, compania intenționează
să investească în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv 8 parcuri
fotovoltaice, cu o capacitate instalată totală de 725 MW, amplasate pe depozitele de zgură și
cenușă închise.
În afara activității miniere, la nivelul municipiului Motru în anul 2018 au fost desfășurate
activități economice a căror cifră de afaceri a totalizat 432,30 milione lei.
Domeniile principale de activitate după cifra de afaceri 2018, la nivelul municipiului
Motru sunt:
1. Exploatarea forestieră și prelucrarea lemnului
2. Industria alimentară
3. Industria textilă
4. Utilități publice
5. Lucrări de construcții și comerț cu materiale de construcții
6. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (produse alimentare, băuturi și tutun)
7. Transporturi rutiere de mărfuri
Infrastructura de transport, tehnică și edilitară, de comunicații și de mediu
Gorjul este traversat de drumuri județene și este accesibil prin rețeaua de drumuri
naționale de bună calitate (1.500 km de drumuri la nivelul județului). În 2-5 ore, se poate ajunge
într-unul din marile centre ale țării: București, Timișoara, Craiova.
Lungimea reţelei feroviare însumează 236 km (221 km electrificaţi), un loc aparte în
transportul feroviar ocupându-l sectorul de căi-ferate Bumbeşti - Livezeni (30 km, 38 tunele, 25
viaducte, 10 poduri), dat în folosinţă în 1948, care scurtează drumul dintre Oltenia şi bazinul
carbonifer Petroşani.
Agricultura
Creșterea animalelor și silvicultura, precum și pomicultura, viticultura și apicultura
reprezintă activități specifice nordului județului, cultura cerealieră fiind prezentă mai ales în
centru și în sud. Principalele culturi agricole sunt cele de porumb, grâu și secară, plante de nutreț,
orz, ovăz și cartofi.
Agricultura județului Gorj, ca de altfel a întregii țări, a suferit în anii ce au urmat după
1989, iar în prezent, ponderea agriculturii în industrie este cea mai mică dintre județele din
regiune. Gorjul dispune de aproximativ 250.000 de hectare de teren agricol arabil. Aceasta
echivalează cu 44% din suprafața județului, restul fiind ocupat de păduri, zone urbane, întinderi
de apă.
La nivelul municipiului Motru, conform datelor statistice existente, suprafața totală a
fondului funciar este de 4.979 ha, din care 59% este ocupată de sectorul agricol (2.921 ha), care
a scăzut cu 30 ha în anul 2014 față de perioada 2010-2013. Din totalul terenurilor suprafeței
agricole, cea mai mare parte este ocupată de pășuni (1.651 ha) și terenuri arabile (1.015 ha),
urmate de fânețe (204 ha), vii, pepiniere viticole (33 ha)și livezi și pepiniere pomicole (18 ha).
Ca ținte pentru anul 2030, în conformitate cu SNDR, strategia Municipiului Motru vizează:
 finalizarea cadastrului agricol;
 dublarea agriculturii în PIB-ul României față de anul 2018;
 menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a
animalelor de fermă domestice și aspeciilor sălbatice înrudite;
 creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone;
 creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;
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menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a
plantelor medicinale și fructelor de pădure. Menținerea tradițiilor locale prin
creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce privește
originea geografică.

Silvicultura
Pornind de la exploatarea excesivă a pădurilor şi situaţiile de deşertificare semnalate în regiunea
Sud Vest Oltenia s-a hotărât elaborarea, cu concursul comunităţii academice de specialitate, şi
implementarea unui Program Naţional pentru Gestionarea Durabilă a Pădurilor care să
prevadă: interzicerea reducerii suprafeţei totale a pădurilor; creşterea suprafeţei pădurilor prin
împădurirea în special a terenurilor degradate şi abandonate. Sunt necesare măsuri suplimentare
pentru realizarea unui sistem naţional de perdele forestiere de protecţie, cu precădere în ţinuturile
secetoase şi predispuse la deşertificare; promovarea cu prioritate a tratamentelor intensive, bazate
pe regenerarea naturală, capabile să contribuie în cea mai mare măsură la promovarea speciilor
autohtone valoroase, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcţiilor multiple, ecologice,
economice şi sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurea în ansamblul ei.
Turismul
Turismul este unul dintre cele mai importante catalizatoare de creştere economică şi
poate contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj din punct de vedere economic, social şi
al protecţiei mediului. Dezvoltarea durabilă a Judeţului Gorj se bazează pe un important
potențial turistic, datorită zonelor geografice cu o biodiversitate bogată (zone montane,
depresionare, colinare), zonelor naturale protejate, parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi
monumentelor naturii, unui număr mare de peşteri - peste 2000 reprezentând circa 1/6 din
potenţialul speologic al României, diversitatății florei și faunei (unele dintre ele specii unice
pentru România).
Turismul este intens, legat de varietatea condiţiilor naturale (defileul Jiului, cheile
Olteţului, Corcoaiei, Sohodolului ş.a., peşterile Polovragi, a Muierilor, Cloşani, lacurile
glaciare montane ş.a), de vestigiile arheologice (castrul de la Bumbelti-Jiu, aşezările dacoromane de la Suşeni, Bârsești, Boroseni s.a.), de trecutul istoric (Câmpia Padesului – loc unde,
la 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a citit Proclamaţia), de numeroasele obiective
arheologice (mănăstirile Tismana şi Polovragi, schitul Lainici, cula de la Curtişoara), de operele
monumentale ale lui Constantin Brâncuşi de la Târgu-Jiu (Coloana infinitului, Masa tăcerii,
Poarta sărutului), precum şi de datinile, obiceiurile tradiţionale şi portul gorjenesc.
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Motru își propune realizarea unui
turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului și îmbunătățirea
imaginii municipiului ca destinație turistică.
Potrivit datelor publicate de INS, la nivelul municipiului Motru există 3 structuri de
primire turistică, 2 pensiuni și un hostel. De-a lungul perioadei 2010-2019, capacitatea de
cazare din municipiul Motru a urmat o variație crescătoare, de la 17.520 locuri/an în anul 2010,
la 28.470 locuri/an în anul 2019. Numărul anual de turiști sosiți în municipiul Motru în ultimii
10 ani a cunoscut o variație neuniformă în jurul valorii medii de 924 turiști/an. Valoarea de vârf
a acestui indicator a fost înregistrată în anul 2018 (1.851 turiști). Valoarea specifivcă a anului
2018 este cu 60% mai mare față de media anuală.
La nivel lunar se detașează lunile octombrie și noiembrie, cu număr maxim de turiști
sosiți, în special în ultimii 3 ani ai perioadei de analiză (2017-2019).
Zona montană şi dezvoltarea durabil - aspecte specifice ruralului montan
Dependenţa de un puternic sector extractiv şi afectarea semnificativă a
mediului reprezintă principalii factori restrictivi ai unei dezvoltări durabile. Aplicarea principiului
"poluatorul plăteşte" şi internalizarea costurilor de reconstrucţie ecologică ar ridica enorm
costurile de exploatare a lignitului, de exemplu, şi implicit ar putea genera probleme de natură
economică şi socială. Dezvoltarea sectorului IMM şi a noilor ramuri industriale, ecologice precum
şi introducerea noilor tehnologii inovative, se produce lent şi nu constituie încă o alternativă
viabilă la o restructurare profundă şi masivă a structurii economice a judeţului, în viitorul imediat.
Prin îndeplinirea obiectivelor stabilite de Strategia pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane,
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aprobată de Guvernul României încă din 2004, se va realiza protejarea şi valorificarea
responsabilă a resurselor montane, ţinând seama şi de efectele schimbărilor climatice, preveninduse depopularea acestor zone şi degradarea tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale a
acestora.
Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT Concluzii.
Recomandări pentru ÎPT
Industria deţine o pondere scăzută în economia judeţului. Se caracterizează prin:
- număr mare de muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje performante;
- lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare;
- menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare care atrag cu precădere
investiţiile străine, (alimentara, mecanică);
- școlarizarea pentru domeniile de calificare din protecţia mediului, electronică,
automatizari, informatică, industrie alimentară în scopul adaptării competenţelor la
tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii;
- reducerea ofertei de şcolarizare pentru calificări din industria textilă şi pielărie, mecanică,
electrotehnică;
- introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii muncii.
Construcţiile reprezintă un domeniu în creştere, caracterizat prin insuficienţa forţei de
muncă şi nivel scăzut de calificare al lucrătorilor. Creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel
2 şi 3 în scopul ridicării nivelului de competenţe al lucrătorilor din construcţii în utilizarea
materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum şi a echipamentelor performante.
Dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul construcţiilor, lucrări publice şi instalaţii
şi a materialelor de construcţii, în scopul creşterii productivităţii muncii şi folosirii unor
tehnologii şi materiale noi.
Sectorul serviciilor este în creştere, cu accent pe:
 tranzacţii imobiliare-închirieri;
 servicii, transport, depozitare şi comunicaţii, comerţ, turism.
Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor prin:
 diversificarea calificărilor;
 şcolarizarea pentru calificări de nivel 3 în domeniul bancar, comercial, tranzactii
financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură;
 creşterea cifrei de şcolarizare;
 creşterea nivelului competenţelor profesionale;
 extinderea reţelei şcolare în mediul rural;
Suprafaţa agricolă, reprezentând 78% din suprafaţa totală a judeţului, determină caracterul agrar
al judetului şi potenţialul agricol ridicat al acestuia.
Existenţa condiţiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, reclamă competenţe noi pentru
personalul calificat.
 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;
 Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural;
Recomandări pentru ÎPT:
- creșterea școlarizării pentru calificările nivel 3 în scopul ridicării nivelului de competențe
al muncitorilor calificați;
- diversificarea calificărilor;
- menținerea rețelei școlare în mediul rural;
- adaptări prin curriculum în dezvoltarea locală (CDL);
- promovarea învățării limbilor străine pentru a valorifica investițiile străine;
- formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile, pentru adaptarea rapidă
la cerințele de competențe specializate ale angajatorilor;
- dezvoltarea parteneriatului școală-agenți economici;
- consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional și de planificare
strategică a ÎPT a reprezentanților instituțiilor și organizațiilor relevant;
- atragerea de finanțări prin derularea de proiecte cu fonduri naționale și europene.
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2.1.6. Educația
Infrastructura educațională și caliatatea actului educațional joacă un rol esențial în
dezvoltarea unei comunități. Existența unui capital uman educat și bine pregătit, rezultat al
formării pe tot parcursul vieții, joacă un rol important în capacitatea orașului de a susține
derularea unor activitățile conomico și sociale care să permită îmbunătățirea nivelului de trai,
aspect important în atractivitatea zonei.
Ca membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, România și-a
exprimat adeziunea la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, urmărind în domeniul educației
Strategia privind Digitalizarea Educației din România 2021-2027.
Obiectivul general îl reprezintă educația de calitate, obiective ce urmează a fi atins prin
următoarele priorități specifice :
 cariera didactică,
 echitatea sistemului educațional,
 profesionalizarea managementului educațional,
 învățământul profesional și tehnic de calitate,
 autonomie, internaționalizare și calitate în învățământul superior,
 educație timpurie,
 evaluarea elevilor și studenților.
Țintele Strategiei SMART.Edu 2021-2027 sunt:
 alfabetizarea digitală a 90% din populația României,
 infrastructură și resurse tehnologice adaptate pentru toate unitățile de învățământ
din România,
 inserție de succes pe piața muncii pentru 82% din populația de vârstă 20-34 de ani
formată pentru meserii emergente.
Cele două axe prioritare de acțiune ale strategiei sunt:
 competențe digitale relevante pentru transformarea digitală;
 ecosistem digital de educație și formare, de înaltă performanță.
Conform SDL Motru 2019-2024, țintele educației de calitate pentru 2030:
 reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
 învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o
mai mare libertate în definirea priorităților de studiu prin măsuri precum creșterea
ponderii de materii opționale;
 asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și
stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a
păcii și a non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la
dezvoltarea durabilă
 accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor și
noțiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre
valorile democrației și plurarismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția
discriminării și înțelegerea percepției « celuilalt », despre importanța eradicării violenței
cu accent pe fenomenul violenței în școli;
 organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și
dotate; pregătirea personalului bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor
de pe piața muncii, prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri;
 modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predareînvățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului
educațional;
 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot
parcursul vieții, sporirea considerabilă a prticipării la sistemele formale și nonformale
de cunoaștere, în vederea apropierii României de media performanțelor din statele
membre UE;
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extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile
locale; continuare co-interesării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în
asemenea programme;
creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante,
inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de
muncă decente și antreprenoriatul;
extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii ți
specializareși accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei
societăți.

2.1.6.1. Contextul de politici educaţionale pentru educație și formare profesională
I. Contextul European
Strategia EUROPA 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piață a
Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică și financiară și
să edifice o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de
ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială.
La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adaptat la Consiliul European din
25-26 martie 2010 și definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorități
interdependente stabilite la nivelul statelor membre:
 Creștere inteligentă:
 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
 Creșterea durabilă:
 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor și
ecologice;
 Creșterea incluzivă:
 Rata ridicată de ocupare, coeziune economică și socială
Ținte:
 Creșterea ratei de ocupare a populației 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%;
 Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
 Rata abandonului școlar timpuriu de maxim 10%;
Cel puțin 40% din tineri (30-34) învățământul terțiar;
 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea cu 20% a
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creșterea cu 20% a
eficienței energetice, comparativ cu 1990
 Reducerea cu 25% a populației aflate sub pragul de sărăcie Strategia “Europa 2020”.
Pentru susținerea celor 3 priorități și atingerea acestor ținte sunt propuse ca
instrumente de lucru 7 inițiative emblematice:
 3 inițiative pentru creșterea inteligentă: O Uniune a inovării, O Agendă Digitală
pentru Europa, Tineret în mișcare;
 2 inițiative pentru creștere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor; O politică industrială integrată pentru era globalizării;
 2 inițiative pentru creșterea incluzivă: O agendă pentru noi competențe și noi locuri
de muncă; Platforma europeană de combatere a sărăciei.
Inițiativa: “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”
Măsuri la nivelul statelor membre:
 Promovarea și monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social;
 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educației și sectorul muncii, în special prin
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educație și formare
profesională;
 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF);Cadrul Național al
Calificărilor corelat cu EQF;
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Asigurarea dobândirii și recunoașterii, prin învățământul general, profesional și
superior și prin formarea adulților, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a
competențelor cerute pentru angajare în formarea continuă și pe piața muncii.

Inițiativa: “Tineretul în mișcare”
Linii de acțiune principale:
 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențe
cheie și excelență;
 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere;
 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității
profesionale pentru tineri;
 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor;
 Sprijinirea tinerilor cu risc;
 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente.
Context şi priorităţi ale formării profesionale
Prioritatea strategică a formării profesionale o constitue dezvoltarea dimensiunii europene prin;
1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul educaţiei şi formării
profesionale.
2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale.
3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii.
4. Eficientizarea guvernanţei şi a cooperării în VET.
2.1.6.2 Utilizarea Instrumentelor Necesare Implementării Mecanismelor care privesc EQF
și EQVET:
Scop: Îmbunătăţirea transparenţei calificărilor şi promovarea mobilităţilor
Premise:
- Calificări descrise pe baza rezultatelor învăţării;
- Mecanisme operaţionale de asigurare a calităţii;
- Implementarea mecanismelor se realizează coerent.
Măsuri:
1. Realizarea Instrumentelor Necesare Implementării Mecanismelor care privesc EQF şi
EQVET;
- metodologii comune tuturor statelor membre pentru calificări descrise prin
rezultate ale învăţării;
- instrumente şi metodologii pentru competenţe comune la nivel de sectoare;
- reţele europene în sprijinul dezvoltării EQF şi EQVET cu reprezentativitate
sectorială;
- scheme pentru validarea învăţării în contexte nonformale şi informale combinate
cu utilizarea EQVET, valorificate în contextul cadrului naţional al calificărilor;
- instrumente de asigurare a calităţii;
2. Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente(prin experimentare);
- Europas, EQF, ECVET;
- ECTS, ECVET în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.
2.1.6.3

Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale

Scop: Creşterea atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii vor permite VET să aibă un rol important
în politicile educaţionale şi strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi în vederea
realizării următoarelor 2 obiective:
1. Promovarea simultană a echităţii performanţei afacerilor, competitivităţii şi
inovării (dublul rol al educaţiei social şi economic);
2. Facilitarea posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi acele competenţe necesare
schimbării unui loc de muncă, exercitării cetăţeniei active şi a dezvoltării personale
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Măsuri:
1. Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate:
1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei
care părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut;
1.1.1Dobândirea competenţelor cheie ca o prerechizită pentru VET;
1.1.2. Consolidarea parteneriatelor între şcoli, actorii locali (inclusiv autorităţile
publice locale) şi mediul de afaceri;
1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la
VET;
1.2.1. Asigurarea accesului atât a femeilor cât şi a bărbaţilor;
1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor, adulţilor;
1.3.1. Promovarea excelenţei în VET prin competiţii europene (eEuroskils;)
1.3.2. Promovarea exemplelor de bună practică privind succesul în carieră prin
dobândirea unor calificări profesionale;
1.4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieţi. Preşedinţia Franceză
va promova o hotărâre cu privire la Consilierea pe parcursul întregii vieţi care presupune:
1.4.1. promovarea consilierii pe perioada pregătii profesionale (orientare şcolară)
şi în perioada tranziţiei de la şcoală la locul de munca;
1.4.2. promovarea sistemelor de adulţilor.
2. Măsuri la nivelul sistemului VET
2.1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET
2.2. Îmbunătăţirea permeabilităţii sistemului VET şi a continuităţii învăţării din VET în
învăţământul superior prin:
- dezvoltarea calificărilor pe baza rezultatelor învăţării atât în VET cât şi în
învăţământul superior;
- corelarea celor 2 sisteme şi a curriculei specifice a acestora
2.3. Promovarea participării active în ENQAVET
2.4. Dezvoltarea pofilului profesional al actorilor implicaţi în VET (profesori, formatori,
consilieri) prin:
- pregătirea profesională a profesorilor/ formatorilor având în vedere prioritar
dezvoltarea tehnologică, cererea pieţei muncii şi a societăţii;
- promovarea mobilităţii profesorilor şi a formatorilor
2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor prin:
- cercetări, anchete, care să măsoare eficienţa sistemelor VET;
- date statistice relevate pentru evaluarea şi monitorizarea progresului care să permită
şi comparabilitatea între ţări.
3.
Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii
Scop: Adaptarea politicilor VET la cerinţele pieţei muncii ŞI IMPLICAREA partenerilor sociali
pentru securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivităţii.
Măsuri:
1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de
muncă şi a competenţelor.
Se are în vedere rezoluţia din noiembrie 2007 privind „Noi competenţe pentru noi locuri de
muncă” care vizează formularea unui răspuns la deficitul de forţă de muncă pe termen scurt şi
prognoza de competenţe pe termen mediu (atât cantitativă cât şi calitativă), urmărind, prioritar,
nevoile IMM.
Acestea se vor realiza prin:
- dezvoltarea instrumentelor de planificare participativă la nivel european;
- crearea centrelor de monitorizare sectorială care vor identifica nevoile de calificări,
ocupaţii şi locuri de muncă la nivel regional, naţional şi european.
2.
-

Corelarea VET cu piaţa muncii include:
implicarea partenerilor sociali în elaborarea şi implementarea politicilor VET;
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consolidarea colaborării dintre asociaţiile profesionale şi ale partenerilor sociali şi
mediul de afaceri, în particular prin proiecte de colaborare dintre sistemele de educaţie
şi partenerii sociali ;
- eficientizarea mecanismelor, inclusiv cele financiare, specifice formării adulţilor, cu
precădere la locul de muncă şi în IMM (planul de acţiune privind educaţia şi formarea
adulţilor adoptat de Consiliul european mai 2008) ;
- dezvoltarea şi implementare validării şi recunoaşterii rezultatelor învăţării dobândite în
context nonformal şi informal.
3.
Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe
învăţare la locul de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială,
după cum urmează:
- implementarea recomandărilor grupului de lucru european pentru mobilitate;
- transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite pe perioada mobilităţilor în
contextul utilizării EQF şi ECVET;
- realizarea parteneriatelor de lungă durată între organizatorii de formare profesională şi
organizatorii de practică
4.
Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi
integrare profesională prin:
o încurajarea formării profesionale continue a adulţilor prin învăţământ superior;
o implementarea validării rezultatelor învăţării informale şi nonformale în învăţământul
superior;
o implementarea concluziilor cartei realizată de EUA transmisă miniştrilor educaţiei
-

Indicatorii pentru educaţie
Indicatori de context specifici
Contextul
- demografic și populația școlară
În perspectivele anului 2015 şi 2025 apare o reducere semnificativă a populaţiei de vârstă
şcolară, în schimb, populaţia în vârstă (peste 65 de ani) are prognozată o scădere
nesemnificativă comparativ cu celelalte grupe de vârstă.
Dacă se analizează numărul de elevi și ponderile pe nivele de educație (primar, gimnazial,
liceal, profesional postliceal, superior), în județul Gorj, în perioada 2007-2014, se observă o
tendință de creștere a populației școlare din învățământul primar urmată de o scădere în perioada
2014-2016.
În învățământul gimnazial și liceal s-a înregistrat o descreștere în perioada 2007-2016, dar și o
creștere a învățământului postliceal în raport cu învățământul superior care se află într-un trend
descrescător în aceeași perioadă.
Numărul de elevi înscriși în învățământul profesional a înregistrat creșteri ușoare până în
perioada 2012 – 2016, județul Gorj cuprinzând cel mai mare număr de elevi în învățământul
professional din regiunea SV Oltenia.
Dacă se are în vedere o analiză a evoluției pe sexe, se observă o pondere mai mare a
populației masculine decât cea feminină cu 1-3% pentru învățământul primar, gimnazial și liceal
și cu aproximativ 37% pentru învățământul profesional. Cu toate acestea, se observă în anul
școlar 2015-2016 o evoluție în ușoară creștere a populației școlare feminine din învățământul
liceal (cu 0,6%) și postliceal (cu aproximativ 5,4%) față de anul trecut și cu aproximativ 19%
față de populația școlară masculină, datorită diversificării ofertei educaționale în domenii și
calificări potrivite persoanelor de sex feminin).
Dacă se analizează evoluția ponderilor pe medii (urban și rural), se observă următoarele: în
învățământul primar, se înregistrează o creștere a populației din mediul urban (51,7% în 2014), în
învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal se înregistrează o tendință de descreștere.
În anul școlar 2013-2014, în învățământul liceal din mediul rural s-a înregistrat cea mai mare
pondere din ultimii ani (14,6%), iar în 2016 scade la 13%. Deși învățământul postliceal s-a
dezvoltat în special în mediul urban cu diferențe de peste 90% în plus, față de mediul rural,
observăm pentru anul școlar 2014-2015 o creștere cu 4,3% a învățământului postliceal în mediul
rural, față de cei doi ani anteriori scăzând în 2016 la 3,6%.
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Indicatori de intrare
Capitalul uman în educație
Învățământul a cunoscut scăderi ale numărului de persoane ocupate de la 3,7 mii
persoane în 2014 și 2015, la 6,2 mii persoane în 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,5% în
2018 față de anul 2014. Populația ocupată în activitatea de învățământ a județului Gorj
reprezenta, în 2018, 4,8% din totalul populației ocupate la nivel de județ. Numărul salariaților
din învățământ a scăzut continuu, de la 6114 salariați în 2014, la 5655 salariați în 2019 (scădere
cu 7,5%).
Personalul didactic implicat în diversele niveluri de educație s-a restrâns numeric, astfel
că față de 2014, în 2019 erau cu 12,8% mai puține cadre didactice în județul Gorj, tendință
manifestată de altfel, atât la nivel regional (cu 10% mai puține cadre didactice în 2019
comparativ cu 2014), cât și la nivel național (scădere cu 4% în 2019 față de 2014).
În liceele cu profil tehnic rata de diminuare a numărului de cadre didactice a fost mult
mai mare, de 29,9% pentru aceeași perioadă de referință.
Numărul elevilor care revin unui cadru didactic
Indicatorul furnizat de INS pe niveluri educaționale (preșcolar, primar, gimnazial, liceal,
profesional și ucenici, postlicel și maiștri), la nivel județean.
Numărul de elevi ce revine unui cadru didactic poate furniza informații importante cu privire
la eficiența utilizării resurselor alocate ÎPT. Există diferență între numărul de elevi/cadru didactic
la învățământul preșcolar și cel liceal și învățământul profesional. Este necesar să fie identificate
cauzele acestor diferențe și să se identifice intervențiile adecvate pentru ambele situații:
- In cazul valorilor foarte mici, măsuri pentru a crește eficiența utilizării resurselor;
- În cazul valorilor relativ mari, să fie analizate implicațiile asupra calității ÎPT
În județul Gorj, în perioada anilor școlari 2014, 2015, 2016, numărul de elevi/cadru didactic în
ÎPT s-a situat sub valoarea de 15 elevi/cadru didactic.
Din punct de vedere al evoluției, în ultimii ani 2 școlari se observă o scădere a acestui raport
la învățământul liceal, cauza fiind scăderea numărului de elevi și creșterea numărului de cadre
didactice la acest tip de învățământ.
Resurse umane din ÎPT
Învățământul profesional a cunoscut o creștere în perioada 2016-2018, după ce în 2015 erau
consemnați doar 102 elevi, cu 50,5% mai puțini comparativ cu anul 2014. Cei 346 elevi
înregistrați în 2018 în 113 învățământul profesional gorjean marchează o creștere de 3,39 ori față
de anul 2015 și de 1,68 ori față de anul 2014. Școlile profesionale au înregistrat fluctuații majore
în perioada 2014-2018. Astfel, în 2015 erau doar 60 de elevi înregistrați, cu 52% mai puțini decât
în 2014, apoi s-a înregistrat o creștere spectaculoasă în 2016, când erau înregistrați 302 elevi, de 5
ori mai mulți ca în 2015 și de 2,4 ori mai mulți ca în 2014. Numărul acestora s-a redus în 2017 cu
9,3%, dar a crescut în 2018 când erau înregistrați 315 elevi, de 1,15 ori mai mulți ca în 2017 și de
5,25 ori mai mulți ca în 2015. Școlile profesionale de tip a doua șansă au înregistrat scăderi
substanțiale în privința numărului de elevi, de la 81 în anul 2014, la doar 19 în anul 2018, așadar o
scădere cu 76,5%. Necesitatea învățării pe tot parcursul vieții se impune, astfel că prin programe
dedicate și finanțate din fonduri europene astfel de școli profesionale ar trebui reactivate și
dezvoltate.
Analiza realizată asupra profesorilor de discipline tehnice și a maiștrilor instructori, a vizat
următoarele aspecte:
- Concordanța dintre specializările cadrelor didactice și tendințele pe termen lung a
calificărilor relevante în regiune; cadre didactice cu a doua specializare;
- Analiza specializărilor pe grupe de vârstă, specializări excedente și deficitare
Constatări:
- Procentul cadrelor didactice pentru specializări cerute pe piața muncii (comerț,
industrie alimentară, turism și alimentație publică) este în creștere;
- Cadrele didactice care predau discipline tehnice sunt, într-o proporție destul de
ridicată, calificate și încadrate conform legislației în vigoare.
Resurse materiale și condiții de învățare
Analiza datelor furnizate de inspectoratele școlare relevă următoarele:
- Majoritatea unităților școlare ÎPT din mediul urban asigură elevilor baza materială
necesară desfășurării în condiții satisfăcătoare a procesului instructiv-educativ (dispun de
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laboratoare, ateliere școală, internat, cantină, rampe de acces pentru elevii cu cerințe
educaționale special);
- În mediul rural și urban mic, încă nu sunt create toate condițiile de învățare pentru elevi,
situațiile primare evidențiază faptul că unitățile de învățământ cuprinse în programele
Phare TVET dispun și de ateliere și laboratoare dotate la nivelul standardelor moderne de
pregătire, dar restul unităților școlare se situează încă la nivelul de dotare minimal.
Analiza diferențiată la nivelul regiunii la începutul anului școlar 2017-2018 față de anul școlar
anterior indică o ușoară reducere a bazei materiale. Este necesară susținerea materială din partea
administrațiilor locale în îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru asigurarea accesului la
educație pentru toți absolvenții de gimnaziu, atât din mediul urban, cât și din mediul rural.
O atenție deosebită se va acorda alocării cifrei de școlarizare la unitățile de învățământ
cuprinse în programme și proiecte, pentru a valorifica investițiile realizate în resursele umane, în
infrastructură și dotările cu echipamente didactice. Analizele realizate, vor determina
reorganizarea rețelei școlare în mediul rural și urban, prin concentrarea pregăririi în școli viabile,
în parallel cu rezolvarea problemelor de acces. Totodată se vor avea în vedere și proiecțiile
demografice până în 2025.
Indicatori de proces
Mecanisme decizionale și descentralizarea funcțională în ÎPT
Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar vizează transferul de autoritate,
responsabilitate și resurse în privința luării decizilor și a managementului general și financiar de
către unitățile de învățământ și comunitatea locală.
Cadrul instituțional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educație și formare
profesională se bazează pe structurile consultative inițiate în sprijinul deciziei la nivel local și
regional:
- La nivel regional – Consorțiul Regional TVET- structură consultativă a Consiliului de
Dezvoltare Regională
- La nivel local (județean) – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS) - structură consultativă a ISJ-urilor
- La nivelul școlilor - Consiliile de administrație
- La nivel național – Comitetele sectoriale
La nivelul unităților de învățământ, principalul instrument de planificare strategică pe baza
analizei mediului intern (autoevaluare) și extern este concretizat prin Planurile de acțiune ale
școlilor.
Având în vedere mecanismele de finanțare în vigoare și autonomia comunității locale, este
esențială antrenarea autorităților locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT.
Un alt domeniu al descentralizării funcționale este curriculum-ul de dezvoltare locală
(CDL) care vizează adaptarea conținutului pregătirii la cerințele locale din partea beneficiarilor
instruirii (agenți economici, comunitate locală, elevi).
Asigurarea calității în ÎPT
Mecanismul de asigurare a calității utilizat este construit pe autoevaluarea din partea
școlii, confruntată cu evaluarea externă, ambele fiind structurate pe aceiași indicatori. Rezultatele
evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătățire a calității.
Conducând la creșterea transparenței față de beneficiari, mecanismele de asigurare a
calității vor avea un impact decisiv în motivarea și implicarea partenerilor sociali în planificarea
ofertei și a strategiilor de îmbunătățire.
Serviciile de orientare și consiliere
Nu există o definiție standard pentru indicatorii privitori la procesul de orientare și
consiliere. Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca problemă la nivelul regiunii, poate fi
abordată sub două aspecte:
- tendinţe şi evoluţii în sondajele de opinie ale elevilor;
- creşterea numărului de profesori consilieri în regiune.
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Indicatori de ieșire
Rata netă de cuprindere în sistemul de educație și formare profesională
În județul Gorj, rata de cuprindere în învățământul obligatoriu (7-16 ani) înregistrează valori
mai mari decât cele stabilite la nivel regional și național pentru perioada 2007-2016.
Același trend înregistrează și rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior (IX, X.
XI, XII), valorile înregistrate la nivelul județului Gorj depășindu-le pe cele la nivel regional și
național.
Dacă se are în vedere rata netă de cuprindere pe medii (urban, rural) se observă că aceasta are
valoarea cea mai ridicată pentru județul Gorj la nivel de regiune pe perioada 2007-2017, ceea ce
demonstrează o bună organizare a rețelei școlare la nivelul județului, în funcție de zone geografice
ale acestuia.
Populația școlară din județul Gorj, pe total niveluri de educație, totaliza 53585 persoane în
2019. Numărul acestora a scăzut constant din 2014 în 2019, cu 16,9%. Evoluția populației școlare
pe categorii de unități școlare, arată că în perioada 2014-2019, cele mai mari scăderi ale
numărului de elevi au fost în: învățământul postliceal și de maiștri (-35,6%), învățământul liceal (24,3%), învățământul liceal și profesional (-18,3%), învățământul preșcolar (-12,3%),
învățământul primar și gimnazial (-16,3%), învățământul universitar (-10,35%). La nivel de
localități, în Târgu Jiu populația școlară s-a diminuat numeric cu 10,6%, de la 27662 persoane în
2014 la 24722 persoane în 2019. În Motru, numărul celor înregistrat pe total niveluri de educație a
scăzut cu 19,8%, de la 4719 persoane în 2014, la 3785 persoane în 2019.
Populația preșcolară și școlară a județului Gorj proiectată între anii 2015 – 2025
Total/grupe de
vârstă/ani
Total
3-6
7-14
15-24

2015

2020

2025

91,0
14,4
30,0
46,6

81,5
13,0
28,8
39,7

74,6
11,2
26,5
36,8

Rata abandonului
Rata abandonului în învățământul primar și gimnazial gorjean a fluctuat între 1,1% (în
2017) și 0,7% (în 2014), în 2018 fiind de 0,8%, valoare mai bună decât media regională (1,8%)
și cea națională (1,6%). În învățământul primar gorjean, la nivelul anului 2018 rata abandonului
școlar era mult mai mică (0,5%) decât cea la nivel regional (1,8%) și național (1,6%). Același
lucru este valabil și pentru învățământul gimnazial, cu o rată de abandon de 1,1% la nivel de
județ, mai mică decât rata de abandon școlar din Regiunea Sud-Vest Oltenia (1,8%) sau decât
cea medie pe țară (1,7%). Din păcate însă, rata de abandon pentru ciclul secundar de
învățământ (liceal și profesional) din județul Gorj (2,8%) o depășește pe cea regională (2,5%) și
națională (2,6%). În învățământul postliceal și de maiștri rata abandonului gorjean a fost de
8,5%, valoare situată peste media pe regiune (8%) și sub cea pe țară (9,7%). Este important însă
că, din 2014 și până în 2018, atât media abandonului în învățământul secundar, cât și în cel
postliceal a scăzut continuu, de la 3,1% în 2014 la 2,8% în 2018, cu o minimă de 2% în 2017,
respectiv de la 10,3% în 2014 la 8,5% în 2018.
Rata de absolvire pe niveluri de educație
Cele mai semnificative scăderi ale numărului de absolvenți, în anul 2018 comparativ cu
anul 2014, s-au înregistrat în: învățământul liceal (-30,6%), învățământul secundar liceal și
profesional (-25,8%), învățământul postliceal și de maiștri (-23,6%), învățământul preuniversitar
(-21,2%), învățământul primar și gimnazial (-14,8%).
Numărul absolvenților pe total niveluri de educație în localitățile județului Gorj arată că,
la nivelul anului 2018, peste jumătate (52,1%) proveneau din municipiul Târgu Jiu, urmat de
Motru , cu 7,8%, Turceni cu 3,6% și Rovinari cu 3,3%. Totalul absolvenților din mediul urban
reprezintă, la nivelul anului 2018, 75,85% din totalul absolvenților la nivel de județ.
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Numărul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat a variat în intervalul 20142018 de la 2506 elevi în 2014, la 2253 elevi în 2018, cu un minim al perioadei în 2015 (2094
persoane).
Referitor la învățământul profesional, deși se menține la valori scăzute, interesul
tinerilor pentru absolvirea unei forme de învățământ profesional este în creștere, iar rata de
absolvire a crescut ân ulimii ani.
Rata de tranziţie la următorul nivel de educație
De la INS s-au primit numai date referitoare la rata totală de tranziţie de la învățământul
gimnazial la cel liceal și profesional secundar superior, precum și de la învățământul liceal la cel
postliceal și superior.
Referitor la tranziția elevilor de la gimnaziu spre învățământul liceal și profesional, se
constată că județul Gorj înregistrează această rată de tranziție sub nivelul celor stabilite la nivel
regional.
Referitor la tranziția elevilor de liceu pre învățământul postliceal și superior, se constată
valori sub cele stabilite la nivel regional și național.
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație
Deși nivelul de referință UE este de 10%, din analiza datelor disponibile la nivelul anului
2013, rezultă că în România sunt necesare încă eforturi susținute pentru reducerea ratei de părăsire
timpurie a sistemului de educație. Contribuții semnificative în acest sens, pot avea parteneriatele
locale, implicarea crescută a părinților în viața școlii, dar și îmbunătățirea condițiilor materiale
atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactic.
De remarcat este însă faptul că regiunea SV Oltenia a înregistrat un progres situându-se
între valorile înregistrate la nivel național.
Rata de participare la educație și formare profesională a populației cu vârsta cuprinsă între
25 și 64 de ani.
La nivel regional, rata de participare la educație și formare profesională a adulților a fost
cea mai redusă din întreaga țară, în perioada 2012-2017, iar la nivelul întregii țări este de 10 ori
mai mică decât media europeană.
Alocarea de fonduri europene (FSE) pentru acest domeniu prin POSDRU
constituie o oportunitate pe care trebuie să o aibă în vedere permanent și unitățile IPT,
fiind necesare în continuare eforturi suplimentare pentru a ridica nivelul competențelor
populației și pentru a dobândi flexibilitate și securitate pe întreaga piață a forței de
muncă.
Indicatori de impact
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului
ar putea fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională,
respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.
La nivel național au fost aprobate prin ordine de ministru metodologia de monitorizare a
inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și
metodologia și instrumentele de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața muncii a
absolvenților de învățământ superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008). Rolul principal în
monitorizarea inserției absolvenților ÎPT le revine Inspectoratelor Școlare Județene și Centrelor
Județene de Asistență Educațională (CJRAE), care pot implementa această metodologie prin
proiecte depuse pe POSDRU.
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a
acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în
raport
cu
finalităţile
obţinute
în
plan
ocupaţional.
Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza
datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că
acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă
(AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi în baza de date ca şomeri,
dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe niveluri de pregătire şi finalităţile din
31

ÎPT. Se recomandă colaborarea între ministere în vederea structurării (unitare la nivel naţional) a
bazei de date a AJOFM pentru evidenţierea diferenţiată a absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi
niveluri de calificare, adaptat noilor trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare
profesională.
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, s-a realizat un studiu comparativ şomaj – locuri de
muncă vacante, pornind de la realizarea unei corespondenţe orientative în limitele posibilităţii de
asociere în plan ocupaţional a unor calificări din ÎPT în raport cu grupele /ocupaţiile respective
din COR, pe ruta directă şi pe ruta progresivă de pregătire.
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2.1.7. Parteneriate și colaborări
PARTENERIATE COMUNITATEA LOCALĂ ANII:2018-2019 și 2019-2020
Nr.crt./
Denumire proiect
Obiective
parteneri instituționali
/protocol de
colaborare/Parteneri
instituționali aferenți
Mun.Motru
1.
Stilul de viață de sănătos
.Târg de educație pentru sănătate /cultivarea
C.T.Motru/Spitalul Municipal în rândul
sănătății
Motru/Aso
adolescenților/Spitalul
.Cursuri de educație pentru sănătate/formarea
ciația,,Zâmbirici”
Municipal Motru/Asociația individului corespunzător modelului sociocultural
,,Zâmbirici”
.Formarea unor echipe de voluntari care să
propage cunoștințele asimilitate în domeniul
educației pentru sănătate în centrele de
(2018/2019)
plasament/apartamentele rezidențiale de pe raza
municipiului Motru
2.

,,Lectoratele cu
părinții”(2018/
2019)

Părinții elevilor/Re
prentantul părinților/
Comitetul de Părinți

3.

Ora Pământului/Earth
Hour/Schimba
rea suntem noi (20182019)
Proiect de Parteneriat
Educațional realizat în
parteneriat cu Primăria
Municipiului Motru
Casa de Cultură a

Obiectivele acestor lectorate au fost extrem de
variate deoarece lunar s-au abordat teme diferite
,de exemplu
.educația parentală(profesorii participanți în
Tabăra meseriașilor/Țara lui Andrei au efectuat
cursul,,Educația Părinților în avantajul copiilor)
.bullyngul
.voluntariatul
.relația-școală comunitate
.aplicarea chestionare Comisia CEAC
Comportament în caz de incendiu/de dezastre/
situații de urgență
Conștientizarea problemelor mediului
înconjurător

Rezultate așteptate (Impact)

Prin interme
diul târguri
lor de sănătate s-a urmărit
formarea și implicarea pe termen mediu și
lung a echipe
lor de volun
tari în dome
niul sanogeneze(promovarea unui stil de viață
sănătos /protecția mediului ambiant și
prevenției bolilor)
Impactul a fost măsurat prin
.fedbackul părinților
.completarea de chestionare și interpretarea
acestora

Manifestarea la cel puțin 75%din elevii
grupului țintă a unui comportament și abilități
specifice educației ecologice
Păstrarea sănătații prin evitarea poluării

Implicarea în activități urmărind prevenirea
poluării
formarea unei bune conduite ecologice
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Competențe de relaționare pozitivă
,comunicare și lucru în echipă

4.
Parteneriate instituționale cu
instituții pentru ,,Școala
Altfel”(
2018-2019)
Grădinița cu program
prelungit nr.1
Poliția Municipilui Motru
Bratifarm Motru
Cabinet Veterinar Motru
Spitalul Municipal Motru
BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE MOTRU
Salon de înfrumusețare
Euforia Motru
5.C.T.Motru Biblioteca
Municipală
Motru(2018-2019)

Municipiului Motru
JOB SHADOW DAY

dezvoltarea abilităților sociale,practice
-alegerea profesiei/integrarea la locul de muncă
dorit
dezvoltarea competențelor antreprenoriale,
lingvistice,digi
tale

,,Ne place cartea ,iubim
biblioteca”

Obiectivul parteneriatului este de a contribui la
dobândirea unor abilități de a utiliza cărțile și
dezvoltarii relaționării
elevilor între ei și cu alte
persoane decât cele din familie
și școală

34

Acordarea de premii pentru elevii participanți
la concursurile școlare

6.
C.T.Motru
Șc.Generală nr.1
Șc.Generală nr.2

7.C.T.Motru
Poliția Municipiului(20192020)
și Primăria Municipiului
Motru
8.

Parteneriate/
ofertă educațională

Atragerea elevilor claselor a VIII-a la C.T.Motru

.realizarea planului de școlarizare

Parteneriat/
Protocol de colaborare

Folosirea bazei sportive de către lucrătorii Poliției
în baza dispoziției IPJ Gorj/03.05.2020

Consolidarea relațiilor dintre cele trei
instituțiii implicate în parteneriat

Protocol de colaborare

Prevenirea delincvenței juvenile
Respectarea ,,Planului de siguranță”

Asigurarea unui climat de siguranță
desfășurării procesului instructiv -educativ

C.T.Motru
Jandarmeria Municipiu
lui Motru(2019/2020)
9.
(2019-2020)
C.T.Motru
Primăria Municipiu
lui
Școala Generală nr.1Motru

Clubul Promotorii
Educației

,,Educația schimbă vieți”

Școala Generală nr.2 Motru
Casa de Cultură a Municipiu
lui Motru

-crearea unui spațiu al parteneriatelor între diferiți
membri ai comunității încheiate cu scopul de a
îmbunătății procesul de învățare al elevilor în
afara orelor de curs și de a consolida legătura
acestora cu comunitatea
.promovarea valorilor incluziunii ,valorilor
democratice ale drepturilor omului
.să încurajeze dezvoltarea sustenabilă și crearea
de condiții și oportunități pentru ca toate
persoanele să ânvețe,indiferent de gen,religie,
Etnie,clasă socială

Clubul Copiilor Motru
10.
C.T.Motru
Primăria Municipiului Motru
Casa de Cultură a
Municipiului

Creștem Comunitatea !O
șansă în plus

Creșterea capacității membrilor comunității
împreună cu autoritățile locale pentru a identifica
ân mod participativ oportunități și soluții la
propriile nevoi identificate
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.dezvoltarea unui climat afectiv

.implemen
tarea unei strategii comune între parteneri

.dezvoltarea competențelor profesionale în
laboratoarele moderne

11. Centrele de plasament/
Apartamen
tele rezidențiale
Motru(2019/2020)

Săptămâna legumelor și a
fructelor donate

Formarea unor atitudini comportamentale de
respect pentru ființa umană

Sensibilizarea elevilor și profesorilorcu privire
la situația copiilor din apartamentele
rezidențiale de tip familial de pe raza
municipiului Motru

12
.C.T.
Motru

,,Biblioteca un loc al
prieteniei”

Încurajarea socializării dintre elevi în scopul
Reduceriiabandanolui școlar prin munca ân
echipăcu consilierul școlar ân depistareacopiilor
cu vulnerabilități reduse

Integrarea unor elevi cu risc crescut de
abandon ân colectiv mai larg de
prieteni,reducerea absenteismului acestora

Parteneriat/
protocol de colaborare

Atragerea elevilor cls.a VIII-a la Liceul
Tehnologic Motru având implementate proiectele
de la OMV Petrom

Realizarea planului de școlarizare

Biblioteca Municipală Motru
13.
C.T.Motru
Școala Generală nr.1
Școala Generala nr.2

Parteneriate cu agenții economici din zona municipiului Motru:
-EMC Rosiuta
-EMC Lupoaia;
-S.C. Abykordy S.R.L;
-S.C.Leurda Impex S.R.L;
-S.C.Iris C&V S.R.L ;
-S.C. Tehno Instal SRL;
-S.C.Ghiocela S.R.L
-S.C. Aby&Giony S.R.L.
-S.C. UZINA MOTRU S.R.L.
-S.C. Pepco S.R.L.
Proiecte derulate:
- ROSE-O șansă în plus runda 1(2017-2021)
- ERASMUS +” Mobilitate și oportunitate pentru tinerii români în UE!”(01.09.2018-31.09.2019)
- ERASMUS +”Competențe pentru piața muncii viitoare!” (14.12.2020-13.12.2022).
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2.2 Analiza mediului intern
Analiza a urmărit:
 Cultura organizaţiei
 Resursele curriculare
 Oferta educaţională actuală
 Resursele financiare şi umane
-

-

-

Ultimii 5 ani se remarcă prin crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
Se remarcă o accentuată tendință de recalificare la nivelul catedrelor cu precădere în cadrul catedrei tehnice..
Oferta educaţională are la bază resurse materiale, umane şi curriculare adecvate, in schimb disponibilităţile financiare sunt insuficiente unui
invăţământ care urmăreşte dobândirea de către elevi de competenţe şi abilităţi in concordanţă cu cerintele angajatorilor, a economiei bazate pe
cunoaştere.
In anii școlari precedenți se remarcă intenţia de abandon şcolar datorat mai ales repartizării computerizate a elevilor cu domiciliul in localităţi aflate
la mare distanţă de şcoală, care reclamă cheltuieli financiare (cazare, masă, transport) peste posibilităţile părinţilor . Costurile de cazare în caminul
şcolii sunt in creştere fapt ce determină un grad de ocupare în descreştere pe parcursul anului şcolar.
Există parteneriate bune şi de tradiţie cu agenţi economici importanţi la nivel local si regional privind asigurarea instruirii practice in domeniile
mecanic şi electronică-automatizări. Veniturile extrabugetare sunt mici în raport cu nevoile.
2.2.1. Predarea şi învăţarea

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre, care au evaluat activitatea şi rezultatele anului
şcolar trecut şi au întocmit un raport. Analiza rapoartelor a condus la depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe.
PUNCTE TARI:
 S-a realizat evaluarea iniţială (identificarea stilurilor de învăţare, a nevoilor elevilor, nivelul de cunoştinţe, experienţa şi abilităţile anterioare) la
toţi elevii şcolii, astfel încît profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele diriginţilor, catalogul clasei,
proiectarea lecţiilor );
 În urma parcurgerii programelor de recuperare, aproximativ 75% dintre elevi obţin rezultate mai bune la învăţătură (dovezi: înregistrările la
nivelul catedrelor);
 90% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare
la nivelul catedrelor);
80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul
şcolar, conform rapoartelor catedrelor);
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Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 95% (dovezi: proiectarea didactică,
înregistrările laborantei, fişele de observare la lecţie).
Rezultate satisfăcătoare la examenele de sfârşit de ciclu (sursa: statisticile şcolii);
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, susţinerea de activităţi
metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile profesorilor);
35% dintre profesorii de discipline tehnice au parcurs programe care le confera a doua specializare şi 15% dintre profesorii de discipline tehnice
participă în prezent la astfel de programe. (sursa: portofoliile profesorilor);
25% dintre elevii chestionaţi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor didactice în procesul de predare, iar 70% acordă
bine şi foarte bine (sursa- chestionare elevi);
PUNCTE SLABE:







Rezultate slabe la testele iniţiale, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoartele catedrelor);
Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru
elevii cu deficienţe în învăţare;
Folosirea frecventă a evaluării sumative în defavoarea celei formative din cauza programelor şcolare încărcate;
Fluctuaţia de cadre didactice de la un an la altul;
Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută şi are ca rezultat slaba implicare a elevilor în monitorizarea propriului progres, absenteismul,
părinţi plecaţi în stăinătate;
Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora;

Măsuri:
Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ prin elaborarea unui plan operaţional pentru asigurarea calităţii;
Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev
prin informări la nivelul catedrelor şi în rîndul cadrelor didactice debutante;
Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici;
Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare;
Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea motivaţiei învăţării;
Extinderea numărului de membrii în comisia pentru promovarea imaginii şcolii pentru atragerea unor personalităţi din comunitatea locală;
Implicarea unui număr mai mare de părinţi, din asociaţia de părinţi, în activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului si prevenirii
abandonului.
2.2.2. Materiale şi resurse didactice
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PUNCTE TARI:
Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu tehnica de calcul;
Accesul tuturor elevilor la ehipamentele moderne primite prin programul ROSE și OMV, pe baza graficelor de acces în laboratoare;
Dotarea cu calculatoare a secretariatului, contabilitătii, biroului managerului şi soft adecvat, inclusiv conexiune permanentă la internet ;
Existenţa laboratoarelor de: informatică (3), chimie și protecția mediului(2), fizică, electronică-automatizări, geografie, electrotehnică și a
atelierului mecanic.
Existenţa sălii de sport dotată ultramodern şi a terenului de sport.
PUNCTE SLABE:
Numărul de laboratoare de informatică este insuficient pentru buna desfăşurare a procesului instructiv - educativ;
Aparatura şi echipamentele din dotarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie au o vechime de peste 20 de ani, fiind într-o stare avansată de
uzură (sursa: fişele de gestiune).
2.2.3. Rezultatele elevilor
PUNCTE TARI:
Premii la concursuri internaţionale, naţionale şi judeţene la limba romană, fizică, discipline tehnice, matematică, chimie;
Promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional în ultimii trei ani a fost 100%;
Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare ( activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor);
40 % dintre absolvenţii de liceu continuă studiile în universităţi;
15 % dintre absolvenţii de liceu continuă studiile postliceale.
PUNCTE SLABE:
1,98% dintre elevi au abandonat cursurile în anul şcolar 2019-2020;
absenteismul elevilor în procent mare(20% dintre cei înscrişi au fost sancţionaţi cu scăderea mediei la purtare pentru absenţe nemotivate), mai ales
la clasele din învăţămîntul obligatoriu (sursa: cataloagele şcolare);
2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor
PUNCTE TARI:
existenţa unui Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică;
existenţa unui Profesor consilier, angajat cu normă întreagă începînd cu anul şcolar 2004-2005;
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existenţa unei reţele de parteneriat active între şcoală şi instituţii şi organizaţii abilitate să furnizeze consiliere şi orientare privind cariera: Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, şcoli generale, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local;
90% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia cu dirigintele, sursa – chestionare aplicate elevilor
25% din elevii de liceu zi au fost implicați în proiecte în care s-au desfășurat activități de orientare și consiliere profesională.
PUNCTE SLABE:
Lipsa softurilor specializate pentru cabinetul de consiliere;
Lipsa unei planificari riguroase a întâlnirilor factorilor implicaţi în consilierea şi orientarea vocaţională.
2. 3. RESURSE FIZICE ŞI UMANE
2.3.1. Resurse fizice
În administrarea şcolii există următoarele clădiri: corp clădire şcoală, corp clădire cămin care oferă spaţii de cazare, 3 ateliere şcoală, sală de
sport, teren de sport, cantină, cabinet medical, cabinet psihopedagogic.
Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele:
Săli de clasă

24 clase,distribuite astfel: 4-parter; 11-etaj I; 10-etaj II
Amfiteatru-1-parter

Laboratoare
6 laboratoare, din care:
1 laborator chimie, -etaj II
1 laborator fizică, -etaj I
2 laboratoare informatica, -etaj II
1 laborator protecția mediului,-etaj I
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1 laborator electronică automatizări-parter
Ateliere
3 ateliere din care:
Atelier mecanic sudură 1
Atelier mecanic –prelucrări mecanice 1
Atelier electronică automatizări 1
Cabinete
Cabinete 4, din care:
•

Limba romana+ limbi moderne-etaj II

•

Geografie etaj II

•

Matematică –parter

Biologie-etaj I

Teren de sport şi sală de sport
2 sali sport - suprafata salilor 669mp ,respectiv 247mp
1 teren sport - suprafata terenului de sport 1012mp






2 table interactive, 5 aparate de video-proiecţie, DVD-player, camera foto digitală, cameră video,1 aparat de laminat;
Calculatoarele sunt conectate prin reţeaua Telecom la Internet 24 ore pe zi, precum și rețea wireless.
Costurile de cazare în căminul şcolii sunt acceptabile, iar gradul de ocupare 40 elevi în creştere faţă de anul anterior;
Cantina şi căminul şcolii sunt în proces de modernizare şi dotare (sursa :statisticile financiare ale şcolii) ;
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2.3.2. Resurse umane
 Personalul şcolii este format din 51 cadre didactice, dintre care 38 sunt titulare ;
 Dintre cei 38 titulari, 23 sunt profesori de cultură generală şi 15 profesori de discipline tehnice;
 Dintre profesorii şcolii, 1 cu doctorat, 38 au gradul didactic I, 4 gradul didactic II, 4 definitivat, 4 debutanţi;
 În rândul cadrelor didactice din şcoală există 10 profesori metodişti ai I.Ş.J. Gorj, doi reprezentanţi în Consiliul Consultativ, 15 autori de
manuale şi auxiliare curriculare;
 95 % dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere operare PC, asigurarea calităţii, comunicare în limbă străină,
abilitare, elaborare standarde şi curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.);
 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, prestând servicii de calitate.
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PLAN OPERAȚIONAL

2021-2022

43

Analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, corelată cu prevederile PRAI şi PLAI pentru
ÎPT, a condus către următoarele priorităţi şi obiective asumate la nivelul unităţii şcolare, pentru
perioada 2020-2025:
PRIORITĂŢI/OBIECTIVE:
PRIORITATEA I: Asigurarea egalității de șanse în formarea inițială
Obiectiv 1:Îmbunătăţirea nivelului de educaţie, dezvoltare personală și formare profesională.
Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale
PRIORITATEA II: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT prin prticiparea la
programe de formare în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse și asigurarea
calității
Obiectiv 1: Asigurarea calității actului educațional prin dezvoltarea profesională continuă , metodică și
psiho - pedagogică a cadrelor didactice
PRIORITATEA III: Adaptarea rețelei școlare și a ofertei de formare profesională inițială lacerințele
pieței muncii și a opțiunilor elevilor
Obiectiv 1: Adaptarea şi consolidarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2:Dezvoltarea activităţii de informare, orientare şi consiliere profesională
PRIORITATEA IV: Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici din zonă pentru
îmbunătățirea formării profesionale și asigurarea tranziției de la școală la locul de muncă
Obiectiv 1: Implicarea activă a agenţilor economici în formarea profesională prin participarea la
asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor şi prin urmărirea integrării absolvenţilor la locul de
muncă. Realizarea unei oferte viabile racordată la cerințele pieței
Obiectiv 2: Formarea şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor practice la nivelul standardelor de pregătire
profesională
PRIORITATEA V: Implementarea instrumentelor manageriale pentru dezvoltarea unei
organizații școlare competitive.
Obiectiv 1: Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare
Obiectiv 2: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi european, astfel încât să
atragă un număr mare de absolvenţi de gimnaziu şi liceu
PRIORITATEA VI: Dezvoltarea infrastructurii unităților școlare ÎPT, în vederea asigurării
calității în formare
Obiectiv 1: Modernizarea bazei materiale și atragerea de resurse financiar
PRIORITATEA VII: Dezvoltarea activităţii de cooperare europeană şi internaţională
Obiectiv 1: Promovarea dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale, prin stimularea
cooperării Liceului Tehnologic Motru cu instituţii similare din ţările UE în vederea asigurării calităţii
în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în învăţământul
postuniversitar.
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OBIECTIVE SPECIFICE; ŢINTE; ACŢIUNI
PRIORITATEA 1:Asigurarea egalității de șanse în formarea inițială
Obiectiv 1:
Îmbunătăţirea nivelului de educaţie, dezvoltare personală și formare profesională. Promovarea educației incluzive și asigurarea
șanselor egale.
Ţintă:
Creșterea motivației elevilor de la Liceul Tehnologic Motru în vederea finalizării liceului și conștientizarea
importanței educației prin activitați remediale, de consiliere și extracuriculare în scopul reducerii abandonului școlar pentru întregciclul
liceal, creșterii ratei de absolvire a liceului și creșterii participării și promovării examenului de bacalaureat.
Reducerea abandonului şcolar cu 5% în 2022 faţă de nivelul anului 2021 și reducerea absenteismului cu 10%
Creșterea cu 10% a absolvenților de liceu tehnologic care promovează bacalaureatul în 2022 față de 2021
Context:
Din diagnoza mediului intern și extern rezultă că 70% dintre elevii școlii provin din mediul rural, cu tendințe de abandon școlar. Cadrele
didactice din școală sunt preocupate de aplicarea metodelor de învățare centrată pe elev ținând cont de achizițiile anterioare ale elevilor și
acordarea de sprijin pentru integrarea acestora
Acţiuni pentru atingerea
Data până la
Rezultate aşteptate
Persoana / persoane
Sursa de
obiectivului: (ce anume trebuie să
care vor fi
Parteneri
(măsurabile)
responsabile
finanţare
se întâmple?)
finalizate
Aplicarea chestionarelor prin care se
Cabinetul
Îmbunătățirea situației
Resurse
01.11.2021
Profesorii diriginți
vor stabili pentru toţi elevii şcolii,
psihologic
școlare a elevilor
proprii
stilurile individuale de învăţare.
școlar
Elaborarea şi implementarea
Însușirea competențelor și
strategiilor de învăţare pentru a
Cadrele
abilităților mult mai ușor
15.11.2021
Profesorii diriginți
Nu este cazul
răspunde stilurilor individuale de
didactice
învăţare, nevoilor, abilităţilor şi
gradului de motivare
Întocmirea programelor speciale de
Cabinetul
Uniformizare nivelului
Permanent
Profesorii
Nu este cazul
recuperare pentru elevii cu nivel
psihologic
de cunoștințe al clasei
scăzut al pregătirii iniţiale
școlar
Monitorizarea lunară a frecvenței și
Completarea periodică
Cadrele
Permanent
Profesorii
Nu este cazul
disciplinei la nivelul fiecărei clase și
a fișelor de
didactice
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stabilirea de măsuri conform ROI şi
ROFUIP
Identificarea situațiilor deosebite care
conduc la absenteism și abandon
școlar

monitorizare a
frecvenței
Reducerea ratei de
absenteism
Realizarea unei baze de
date privind rata
abandonului

Stabilirea unui program de sprijinire
Creșterea numărului de
și consilierea elevilor cu probleme
ședințe de consiliere
deosebite pentru integrarea în
individuală
colectiv
Programe speciale de pregătire a
Creșterea numărului de
elevilor în vederea participării la
elevi cu performanță
concursuri şi olimpiade şcolare
Atragerea elevilor în activităţi
extraşcolare

Minim 10 activităţi
extraşcolare pe
semestru

Analiza rezultatelor la învăţătură şi a
Urmărirea evoluţiei,
frecvenţei la cursuri, identificarea
expedierea unor scrisori
elevilor cu probleme la învăţătura şi
de informare către
implicarea familiei, a Poliţiei sau a
părinţi, poliţia şi
altor instituţii abilitate în depistarea
primăriile din comunele
cauzelor fenomenului de abandon
de reşedinţă
şcolar.

Recompensarea elevilor cu rezultate
deosebite la învăţătură.

Mimim 10 premii
speciale

Comisia de monitorizare a
frecvenței
Consiliul
clasei

Permanent

Profesorii diriginți

Permanent

Comisia diriginților
Consilierul școlar
Psihologul școlii

Diriginții

Nu este cazul

Permanent

Cadrele didactice

Director

Nu este cazul

Lunar

Consilier educativ
Diriginţii

Profesorii
claselor,
Consiliul
părinţilor,
Consiliul
elevilor.

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

permanent

13.09.202101.07.2022
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Consilier educativ

Director Profesorii
diriginţi Diferiţi
sponsori

Diriginţii,
Profesorii
şcolii Poliţia
comunitară

Profesorii
îndrumători ai
elevilor cu
performanţe;
Agenţi
economici;
Comitetul

Donaţii din
partea agenţilor
economici.

părinţilor
claselor.
Sprijin financiar pentru elevii supuşi
riscului de părăsire timpurie a şcolii,
prin programul Bani de liceu, Bursa
profesionala, burse de merit, studiu,
orfan, sociale
Implicarea elevilor în acţiunile,
evenimentele,competiţiile organizate
prin Junior Achievement

Minim 100 burse

1 oct 2021-01
Iulie 2022

Comisia de burse

ME/
Consiliul
local

Minim 50 elevi

1 oct 2021-01
2022

Profesor coordonatori

JA

120 elevi navetişti vor
13 sept 2021 beneficia de decontarea
01 iulie 2022
transportului
Parteneriate, Protocoale
de colaborare cu ONGColaborare cu autorităţile, instituţii
uri (educatie sanitara,
specializate, ONG-uri pentru oferirea
Anual
educatie sexuala,
de asistenţă specializată
educatie pentru viata
sociala etc.)
Facilitarea mobilităţii elevilor

Casier, contabil şef,
diriginţi

Director, consilier
educativ

ME

ONG-uri

ME/
Consiliul
local
Resurse
proprii
ME/
Consiliul
local

Nu este cazul

PRIORITATEA II: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT prin prticiparea la programe de formare în vederea îndeplinirii
scopurilor educaționale propuse și asigurarea calității
Obiectiv 1:
Asigurarea calității actului educațional prin dezvoltarea profesională continuă , metodică și psiho - pedagogică a cadrelor didactice
Ţintă:
Creșterea competențelor cadrelor didactice având ca rezultat calitatea actului educațional la nivelul școlii și oferirea în permanență aunor
servicii educaționale competitive pe piața educațională
Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională prin
creşterea cu 10% a profesorilor cu dublă calificare.
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Context:
Aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în educaţie implică responsabilitatea şcolii pentru
autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire
Din analiza mediului intern s-a constatat faptul că strategiile de predare - învăţare - evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate
dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev
În comunicarea profesor-elev specifică procesului de predare-învăţare predomină stilul autoritar şi este puţin încurajată
comunicarea elev-elev.
Educația pe tot parcursul vieții, la orice nivel a devenit prioritară în ultimii ani, în contextul integrării în UE
Sursa
Data până la
Persoana /
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
Rezultate aşteptate
de
care vor fi
persoane
Parteneri
(ce anume trebuie să se întâmple?)
(măsurabile)
finanfinalizate
responsabile
ţare
UE ME
Manageri de
CCD
proiect Comisia
Cursuri de formare a personalului didactic,
10 profesori
Anual
Universitati
sustinerea gradelor didactice
de perfectionare
Diseminarea experienţei acumulate în
90% din profesorii scolii vor
procesul de formare continuă prin
participa la acţiuni de
participarea cadrelor didactice din ÎPT la
simpozioane, sesiuni de referate, schimburi
diseminare
de experienţă, etc.
Participarea la cursurile de formare on line
7 profesori
prin programele educaţionale Junior
Achievement
Organizarea de întâlniri metodice în şcoală 30 profesori, lecţii
şi cu alte instituţii de învăţământ
demonstrative, referate
Schimburi de experienţă cu alte şcoli
Realizarea planului operaţional privind
asigurarea calităţii în educaţiei
Realizarea planului de dezvoltare
profesională a personalului didactic și
didactic auxiliar

12 profesori

Planuri manageriale
Planificări anuale/semestriale
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01iulie 2022

Cadrele didactice
din liceu

ISJ ,
CCD, mass
Nu este
media
cazul
internet, site ul
şcolii

Profesori
coordonatori de
programe

JA

Nu este
cazul

13 sept 202101 iui 2022

Membri comisie
curriculum

ISJ

Nu este
cazul

13 sept 202101 iul 2022

CA, CEAC, JA

-

Nu este
cazul

ISJ
Echipa
managerială

Fonduri
proprii

Anual

Octombrie
2021

Echipa
managerială
CEAC

PRIORITATEA III: Adaptarea rețelei școlare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței muncii și a opțiunilor elevilor
Obiectiv 1 :
Adaptarea şi consolidarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii
Ţintă:
Realizarea planului de școlarizare pentru anul 2020-2021 și introducerea de noi calificări
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2021 cu 15% faţă de 2020
Context:
Instituţia școlară oferă o paletă largă de calificări profesionale care s-au dovedit a fi atractive pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi ai
educaţiei atât la nivel naţional cât şi european.
Deoarece piața muncii locale oferă puține locuri de muncă pentru unele domenii de calificare se impune o analiză și propuneri de noi
domenii de studiu.
Sursa
Data până la
Persoana /
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
Rezultate aşteptate
de
care vor fi
persoane
Parteneri
(ce anume trebuie să se întâmple?)
(măsurabile)
finanfinalizate
responsabile
ţare
Nu este
Echipa
În procent de 15% absolvenţii
Elaborarea şi implementarea unei
managerială a
cazul
de liceu tehnologic şi școală
proceduri de identificare a cererilor de pe
şcolii Consiliul
AJOFM
profesională îşi găsesc un loc Anual
piaţa muncii, inclusiv a meseriilor noi
de administraţie
de muncă în domeniul de
solicitate şi a meseriilor nesolicitate
calificare absolvit
Nu este
Echipa
Cadrele
Elaborarea planului de şcolarizare 2022 managerială a
cazul
didactice din
2023 în corelaţie cu cererile pieţei muncii si
şcolii Consiliul
şcoală
diversificarea ofertei prin introducerea unor Plan de şcolarizare 2022-2023 Anual
de administraţie
ISJ
noi calificari la scoala profesionala in
Profesori de
Operatori
sistem clasic si dual
specialitate
economici
Întocmirea planului operaţional pentru
activităţi de tranziţie de la şcoală la locul
de muncă

Inserția profesională
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Anual

Echipa
managerială a
şcolii

Cadrele
didactice din
şcoală
ISJ

Nu este
cazul

Operatori
economici
Constituirea Comisiei pentru promovarea
imaginii şcolii

Elaborare materiale de promovare a
imaginii şcolii

Decizie director
Anual- sept

Pliant cu oferta educaţională
-Broşură de prezentare
-Pagină web
-Prezentări multimedia
-Articole în presa locala
-Fotografii
-Panou cu oferta şcolii,
proiecte etc.

Participarea la târgul ofertelor
educaţionale
-Acţiuni specifice "Săptămâna
porţilor deschise"
Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
-Participarea la simpozioane
promovare a imaginii şcolii
organizate de ISJ Iaşi
-Prezentări în şcolile generale
-Prezentări ale proiectelor
internaţionale

Anual

Director

Consilierul
orientare şcolară,
inginer de sistem
Comisia pentru
promovarea
imaginii şcolii

Cadrele
didactice din
şcoală

CJARE
Cadrele
didactice din
şcoală

Fonduri
proprii

ISJ

Anual

Directori, consilier
orientare şcolară,
inginer de sistem,
Comisia pentru
promovarea
imaginii şcolii

Cadrele
didactice din
şcoală

Fonduri
proprii

ISJ

PRIORITATEA III: Adaptarea rețelei școlare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței muncii și a opțiunilor elevilor
Obiectiv 2: Dezvoltarea activităţii de informare, orientare şi consiliere profesională
Ţinta:
OS2‐Creşterea frecvenţei şi menţinerea într‐un sistem de educaţie de calitate a elevilor expuşi riscului de abandon şcolar, prin
implicarea acestora în activităţi de consiliere și extrașcolare, în vederea scăderii ratei de abandon la nivelul liceului cu 2%, pe an de
proiect.
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Reducerea abandonului şcolar la nivelul unităţii cu 5% în 2021-2022 faţă de nivelul anului 2020- 2021 și reducerea absenteismului cu
10%
Cel puţin 25% dintre absolvenţii liceului tehnologic îşi vor fi putea găsi locuri de muncă specifice calificării până în 2022
Context:
Din analiza internă reiese că în structura educaţională a şcolii există suport educațional pentru orientarea profesională a elevilor şi
informare a părinţilor.
Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea diriginților și a unui personal specializat care să-i consilieze
(ţinând cont de capacităţile elevului) în alegerea unui parcurs profesional potrivit abilităţilor și competențelor sale.
Echipa
Implicarea activă a diriginţilor în
Reducerea absenteismului şi a
managerială
Fonduri
combaterea absenteismului, a delicvenţei şi
Permanent
Diriginții
abandonului şcolar
Profesorii
proprii
a actelor de indisciplină
clasei
Consilier
Consiliere elev-părinte pentru creşterea
educativ
Rezultate bune şi la învățătură și
Responsabilii de
Fonduri
interesului în ceea ce priveşte procesul
Lunar
Consiliul
reușită la examene
comisii metodice
proprii
instructiv-educativ şi alegerea carierei
elevilor
Diriginţi
Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor
absolvenţi ai claselor a VIII-a şi
Echipa
popularizarea planului de şcolarizare prin:
managerială
- lansarea oficială a ofertei ,
- prezentarea ofertei în şcolile generale din Creşterea numărului de opţiuni
Echipa
Comisia de
zonă
la admiterea din 2021 pentru
managerială a
An şcolar
promovare a Fonduri
- completarea unor chestionare de către
toate formele de învățământ
2021- 2022
şcolii
imaginii școlii proprii
elevii claselor a VIII-a privind opţiunile
existente în școală
pentru clasa a IX-a
- prezentarea ofertei şcolare în mass-media
- participare Târgul educațional, Ziua
porților deschise etc.
Echipa
Echipa
Pagina web a şcolii va fi
managerială
managerială Fonduri
Actualizarea permanentă paginii Web a
actualizată cu informaţii
An şcolar
Responsabil
proprii
şcolii, facebook, etc.
privind examenele naţionale
2021 - 2022
Comisia de
pagina Web a
dar şi cu oferta educaţională a
promovare
școlii
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şcolii pentru anul şcolar 20222023

a imaginii
scolii

PRIORITATEA IV: Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici din zonă pentru îmbunătățirea formării profesionale și
asigurarea tranziției de la școală la locul de muncă.
Obiectiv 1 :
Implicarea activă a agenţilor economici în formarea profesională prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a
elevilor şi prin urmărirea integrării absolvenţilor la locul de muncă. Realizarea unei oferte viabile racordată la cerințele pieței
Ţinta:
Integrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă la nivelul comunităţii locale, regională, naţională şi europeană.
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor TVET în domeniul de calificare absolvit cu 5% în 2022 faţă de 2021 şi acoperirea
necesarului de forţă de muncă calificată pentru domeniile cerute pe piața muncii
Context:
Nevoia de dezvoltare a parteneriatului cu agenții economici pentru buna integrare a absolvenților pe piața muncii.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să se întâmple?)
Reactualizarea hărții parteneriatelor școlii cu
agenții economici

Atragerea cât mai multor agenţi economici
ca parteneri pentru a participa la formarea
profesională a elevilor

Rezultate aşteptate
(măsurabile)
Contracte de pregătire
practică
Creșterea cu 10% a
numărului de parteneri
Legarea instruirii

Data până
Persoana / persoane
la care vor
responsabile
fi finalizate
An şcolar
2021 - 2022

Permanent

desfășurarea orelor la
agenții economici.
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Sursa de
finan-ţare

Echipa managerială
Cadre didactice de
specialitate

Reprezentan
Fonduri
ții
agenților
proprii
economici

Comisia metodică ale
cadrelor de specialitate

Echipa
managerială
Agenții
Comunitat
economici
ea locală
Responsabil i
comisii
metodice

practice de condiţiile
reale de producţie, prin

Parteneri

Investiţii ale agenţilor
Angajarea agenților economici în
încheierea de contracte de parteneriat
privind efectuarea stagiilor de practică in
sistem dual

economici în şcoală
(prestări servicii pentru An şcolar
2021 - 2022
şcoală, recompensarea

Responsabili comisii

Agenți
economici
AJOFM

Nu
necesită
fonduri

Reprezentan
ți agenți
economici

Nu
necesită
fonduri

activităţilor practice)
Cel puțin 6 parteneri
economici vor participa
Antrenarea agenţilor economici în
realizarea CDL- urilor

activ la
realizarea/actualizarea

Ianuariemartie 2022

Comisia pentru
curriculum

CDL-urilor pentru anul
școlar 2022 - 2023
Proiectarea , organizarea și desfășurarea
unor sesiuni comune de informare (agenți
economici + profesorii de specialitate)

Cel puțin 4 agenți
economici și 10 cadre
An şcolar
didactice să participe la
2021 - 2022
2 sesiuni de informare

Cadre didactice de
specialitate – ing.+m.i.

Reprezentan
ți agenți
economici
AJOFM

Nu
necesită
fonduri

PRIORITATEA IV: Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici din zonă pentru îmbunătățirea formării profesionale și
asigurarea tranziției de la școală la locul de muncă
Obiectiv 2: Formarea şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor practice la nivelul standardelor de pregătire profesională
Ţintă:
Competențele dobândite și specializarea absolvită de tineri trebuie să răspundă în mod dinamic şi flexibil cererilor în schimbare de pe
piața muncii ale comunităţii locale şi regionale
Context: În prezent numărul de absolvenţi care se angajează pe piaţa muncii în calificarea profesională pentru care s-au pregătit
este foarte mic comparativ cu procentul de promovabilitate obţinut la examenele de certificare a competenţelor profesionale
Aplicarea programelor de dezvoltare
Reducerea cu 20% a
An şcolar
Echipa
Fonduri
Cadre didactice
personală ( consiliere în carieră), formare
numărului de absențe
2021- 2022
Managerială proprii
profesională prin instruire practică
la instruirea practică
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și modulele de
specialitate

Proiectarea activităților, monitorizarea
permanentă a progresului elevilor prin fişe
individuale de practica

Fişe de progres şcolar
Grafice de
monitorizare
Situaţii statistice

Responsabili comisii
metodice de
specialitate tehnică

Anual
Cadre didactice
Responsabili comisii
metodice
Anual

Pregătirea elevilor în vederea participării
la olimpiade, concursuri şi competiţii
şcolare recunoscute la nivel local ,
judeţean, naţional

Participare la faza
judeţeană a câte unui
reprezentat pe fiecare
domeniu de calificare

Cadre didactice
Responsabili comisii
metodice
Anual

Întocmirea şi realizarea planurilor de
acţiune în domeniile:
- electronica automatizari
- protectia mediului
- mecanica
- servicii
- electromecanica
- electric
- constructii si lucrari publice

Venituri proprii
realizate din activitatea
din culturile agricole,
ferma didactica,
produsele agoralimetare
Strategie de marketing a
produselor agricole

Echipa managerială
Consiliul de
Administraţie
Responsabili de
comisii metodice de
specialitate tehnică
Administraţie
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Reprezentan ţi
ai
agenţilor
economici,
elevi, părinţi
Echipa
managerială
Reprezentan ţi
ai elevilor,
părinţilor
Echipa
managerială
Reprezentan ţi
ai elevilor

Fonduri
proprii

Fonduri
proprii

Cadre
didactice,
elevi, părinţi,
reprezentanţi ai
agenţilor
Fonduri
economici,
proprii
autorităţi
Buget local
locale,
Reprezentan ţi
ai comunităţii
locale

PRIORITATEA V: Implementarea instrumentelor manageriale pentru dezvoltarea unei organizații școlare competitive
Obiectiv 1:
Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare , implicare, participare
Ţintă:
Adaptarea strategiilor manageriale în contextul cadrului instituțional actual pentru a putea asigura funcționarea școlii ca un mediu de
învățare deschis și responsabilizarea tuturor celor implicați în actul educațional
Context: Crearea unui climat stimulativ, favorabil învăţării performante
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
obiectivului: (ce anume trebuie
(măsurabile)
să se întâmple?)
Actualizarea Planului de Acțiune al
școlii pentru perioada 2021- 2025
Reorganizarea Consiliului de
Eficientizarea activităților din
administraţie,
stabilirea
comisiile metodice și a
atribuțiunilor membrilor săi, şi a
compartimentelor funcţionale
comisiilor ce funcţionează în
şcoală
Eficientizarea activităţilor ce
încurajează spiritul de echipă,
cooperarea, înţelegerea,
susţinerea reciprocă, exprimarea
opiniilor, negocierea conflictelor
Proiectarea, riguroasă a tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei
structuri funcţionale în şcoală,
rezolvarea în timp util a
disfuncţionalităţilor ivite și
elaborarea/revizuirea
procedurilor existente

Eficientizarea activităţii

Planuri manageriale bine
întocmite, aplicabile în toate
compartimentele de lucru
Eficientizarea activităţii la
nivelul
compartimentelor
funcţionale şi crearea unui
climat de muncă stimulativ

Data până
Persoana / persoane
la care vor fi
responsabile
finalizate

13.09.2021
30.12.2022

Permanent

Director
Consiliul de administraţie
Responsabilii comisiilor
metodice
Responsabilii
compartimentelor
funcţionale

Director

Parteneri
Consiliul
Profesoral
Consiliul
local Agenţi
economici
Asociaţia de
părinţi

Sursa de
finan-ţare

Resurse
proprii

Personalul
școlii

Nu este
cazul

Personalul
școlii

Nu este
cazul

Director
Semestrial
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CEAC
Responsabili
compartimente

Atragerea de personal capabil de
performanţă, disciplinat, motivat

Încadrarea cu personal calificat
Respectarea metodologiei şi a
calendarului specific Selectarea Permanent
unor cadre didactice competente

Modernizarea permanentă a
bazei materiale, dotarea cu
mijloace de învăţământ şi
auxiliare curriculare în funcţie de
numărul elevilor şi crearea de
noispecializări profesionale

Soluţii de rezolvare a cerinţelor
de dotări, renovări curente, şi
căutarea surselor de
finanţarepentru noi investiţii

Permanent

Organizarea informării şi
îndrumării elevilor pentru
susţinerea în cele mai bune
condiţii a Examenelor de
certificare a competenţelor
profesionale; pregătirea
suplimentară a elevilor în acest
scop

Grad de promovabilitate ridicat

Permanent

Respectarea disciplinei muncii în
cadrul tuturor compartimentelor
funcţionale și a ROI

Punctualitate, responsabilitate
Reducerea situaţiilor
conflictuale
Climat de munca favorabil

Permanent

Monitorizarea cadrelor didactice,
privind activitatea didactică
școlară și extrașcolară
Evaluarea ritmică, autoevaluarea
elevilor

Calificativele anuale
Notarea ritmica Creşterea
capacităţii de autocunoaştere
din partea elevilor

09.2022
09.2023
09.2024
09.2025

Lunar
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Director
Consiliul de administraţie

Director

Director

Director
CEAC

C.A.

Cadrele didactice

ISJ

ISJ

ISJ Cadrele
didactice

Personalul
școlii

Cadrele
didactice

Elevii

Bugetul
alocat
Buget local
Autofinanţ
are
Buget de
statFonduri
europene
Sponsoriză ri

Nu
necesită
fonduri

Nu necesită

Nu
necesită
fonduri
Nu
necesită
fonduri

Atragerea de noi investiţii prin
programe de finanţare externă;
Diversificarea surselor de
Autofinanţ
autofinanţare şi investirea
are
ISJ Gorj
acestora pentru dezvoltarea
Condiţii optime de învăţare
Director
Comunitat
Permanent
Consiliul
unităţii şcolare; continuarea
Programe de investiţii
Administrator
ea locală;
local
lucrărilor de modernizarea şi
Fonduri de
dotarea spaţiilor de învăţământ
dezvoltare;
prin achiziţii cu sprijin ISJ cât şi
prin eforturi proprii
PRIORITATEA V: Implementarea instrumentelor managerial pentru dezvoltarea unei organizații școlare competitive
Obiectiv 2:
Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi european, astfel încât să atragă un număr mare de absolvenţi de
gimnaziu şi liceu
Ţintă: Menținerea statutului de liceu tehnologic si promovarea calificărilor de şcoala profesionala în sistem tradiţional şi dual
Context: Creșterea prestigiului pe piața educațională locală și județeană
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
obiectivului: (ce anume trebuie
(măsurabile)
să se întâmple?)

Data până
Persoana / persoane
la care vor fi
responsabile
finalizate
Director
Anual
Comisia de promovare a
imaginii şcolii
Pagina web a şcolii, CD-uri de
Comisia pentru proiecte
prezentare a şcolii Parteneriate
europene
realizate la nivel
local, regional, naţional şi
european

Parteneri

Promovarea imaginii instituţiei
prin reactualizarea paginii web a
şcolii şi mass-media, distribuirea
de pliante şi prezentări ale şcoli,
activități în parteneriat cu şcolile
generale din zonă, parteneriate la
nivel european

Cadrele
didactice din
şcoală
Parteneri
externi din
mass-media
Parteneri de
formare
profesională
din UE
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Sursa de
finan-ţare
Venituri
proprii

Promovarea învățământului
profesional şi tehnic de 3 ani

Realizarea planului de
școlarizare la învățământul
profesional

An școlar
2021 – 2022

Director
CEAC

Cadrele
didactice din
şcoală
Operatori
economici

Venituri
proprii

PRIORITATEA VI: Dezvoltarea infrastructurii unităților școlare ÎPT, în vederea asigurării calității în formare
Obiectiv 1 : Modernizarea bazei materiale și atragerea de resurse financiare
Ţinta: Eficientizarea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv – educativ
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Asigurarea calităţii în învăţamântul profesional şi tehnic implică responsabilizarea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul
identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.
Modernizarea învățământului profesional și tehnic în concordanță cu standardele profesionale
Instruirea continua a elevilor necesita in permanenta optimizarea condiţiilor si a oportunităţilor de învăţare. Baza materiala a scolii
reprezintă suportul necesar si indispensabil instruirii elevilor in condiţii ce pot genera performanta in funcţie de dotări.
În prezent, echipamentele pentru domeniile de pregătire sunt insuficiente, motiv pentru care este necesară achiziţionarea de noi
echipamente ce corespund actualelor norme europene în vigoare . De asemenea, baza materiala a şcolii necesită un program realist si
concret de reabilitare şi dezvoltare.
Reabilitarea și dotarea tuturor structurilor din cadrul liceului(școlă,cantină, atelier, cămin și sală de festivități) este un obiectiv prioritar.

Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
obiectivului: (ce anume trebuie
(măsurabile)
să se întâmple?)
Utilizarea eficientă a resurselor și
gestionarea corectă a
patrimoniului școlii
Crearea unui ambient plăcut
propice de desfăşurare în bune

Realizarea unei baze de date
privind inventarierea
mijloacelor fixe și de inventar
Îmbunătățirea dotării sălilor de
clasă, a laboratoarelor,

Data până
Persoana / persoane
la care vor fi
responsabile
finalizate
Anual
Permanent
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Comisia de inventariere
Administrator
Echipa managerială
Administrație

Parteneri
Responsabili
comisii
metodice
Consiliul
local

Sursa
de
finanţare
Nu este
cazul
Bugetul
local

condiții a procesului instructiv
educativ prin continuarea
lucrărilor de modernizare și dotare

cabinetelor prin
achiziționarea/reamenajarea/re
abilitarea de mobilier nou și
echipamente

Îmbunătățirea dotării didacticoAchiziționarea de 18 %,anual,
materiale a școlii (ateliere de
cărți de specialitate, softuri
practică, săli de clasă, cabinete de
educaționale și birotică, scule și
specialitate) conform SPP
materiale pentru ateliereleșcoală
Asigurarea securității în muncă și
prevenirea și stingerea
incendiilor în spațiile în care se
desfășoară activitatea teoretică,
practică și educativă
Reabilitarea infrastructurii
(cămin cantină, sală de
festivități)

Procurarea de materiale
informative și echipamente de
protecția muncii
Reabilitarea infrastructurii

Actualizarea dotărilor şcolii
conform evoluţiei tehnologice,
urmărind formarea de competenţe Achizitionarea de materiale
cerute pe piaţa muncii, conform didactice
standardelor de pregătire
profesională

Surse
extrabu
getare

Permanent

Permanent

Mai 2022

Permanent
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Echipa managerială
Compartimentul financiar
contabil
Responsabili comisii

Echipa managerială
Responsabili comisii SSM
și PSI
Director
administrator
Director

Director

Programul
Operațion
al
Regional,
2014-2020
Axa
prioritară
10
Bugetul
local
ISU GORJ
Surse
ITM GORJ
extrabug
etare
Consiliul local Programul
Motru
Operațion
al
Regional,
2014-2020
Axa
prioritară
10
Bugetul
local
Agenti
Surse
economici
extrabu
getare
Consiliul
local Motru

Depunerea proiectelor cu
finanțare POC în vederea
îmbunătățirii conținutului digital și a
infrastructurii TIC

Dotarea sălilor de clasă și
laboratoarelor cu echipamente
mobile din domeniul
tehnologiei de tip tablete,
laptopuri, camere video, table
interactive

An școlar
2021 - 2022

Echipa managerială

MFE
ADR

PRIORITATEA VII: DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE COOPERARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Obiectiv 1
Promovarea dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale, prin stimularea cooperării Liceului Tehnologic Motru cu
instituţii similare din ţările UE în vederea asigurării calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de
învăţare pe tot parcursul vieţii
Ţinta:
 Desfăşurarea a cel puţin 4 activităţi/ proiecte/ programe comunitare anual
Context: la Liceul Tehnologic Motru este dedicat:
-valorificării experienţelor pozitive ale şcolii prin implicarea în proiecte finanţate prin programe comunitare şi fonduri structurale, încurajarea
utilizării rezultatelor şi a produselor finale ale proiectelor în activitatea didactică
-promovării unei imagini pozitive a României şi a valorilor româneşti în spaţiul european
- facilităţii accesului larg al cadrelor didactice şi elevilor la resursele educaţionale din UE
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce
anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate
aşteptate
(măsurab
ile)
Cel puţin 2
cadre didactice
participante la
cursuri

Termen

Persoana/
persoane
responsabile

Parteneri

Conform calendarului
de depunere

Echipa managerială
Coordonatorul
activităţii de
cooperare
europeană

Potenţiali parteneri
pentru proiecte
europene

Cel puţin 1 proiect
aprobat

Conform
calendarului

Instituţii partenere
în proiectele
depuse

Desfăşurarea activităţilor prevăzute în
calendarul proiectelor ERASMUS + europene
aflate în derulare

Număr cadre
didactice şi elevi
implicaţi

Conform calendarului
de desfăşurare a
proiectului

Echipa managerială
Coordonatorul
activităţii de
cooperare
europeană
Echipa managerială
Cadrele didactice
implicate în proiect

Participarea elevilor şi cadrelor didactice la
târguri internaţionale ale firmelor de exerciţiu

Cel puţin 2 târguri

An şcolar

ROCT

Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în
acţiunile europene: „Ziua Pământului”, „My
Europe”, „Green Week” pentru protejarea
mediului, îmbunătăţirea calităţii vieţii în şcoală.
Educarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene
Participarea la competiţii organizate de „Junior
Achievement”

Număr cadre
didactice şi elevi
implicaţi

Conform
calendarului

Echipa managerială
Cadrele didactice
implicate
Echipa managerială
Cadrele didactice
implicate

Număr cadre
didactice şi elevi
implicaţi

Conform calendarului
de desfăşurare a
proiectului

Depunerea candidaturilor pentru participarea
cadrelor didactice la cursuri de formare
continuă pentru personalul implicat în educaţia
şcolară prin Programul Erasmus+
-school educaţion and staff mobility
-VET learner and staff mobility
-Adult education and staff mobility
Depunerea candidaturii pentru noi proiecte
europene
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Echipa managerială
Cadrele didactice
implicate în proiect

Partenerii şcolii în
proiectul derulat

PARTEA a IV –a

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1 CONSULTAREA
4.1.1 PLANIFICAREA ACŢIUNILOR DE ELABORARE A PAS:
1. Constituirea echipei de lucru şi stabilirea responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi
în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea
profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Corelarea informaţiilor culese cu
priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu şcolile din municipiu pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea
analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Consultarea personalului şcolii, a elevilor, părinţilor, şi partenerilor sociali cu care şcoala are
relaţii de parteneriat în legătură cu priorităţile, obiectivele şi domeniile stabilite pentru dezvoltare.
7.Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea
obiectivelor şi a priorităţilor.
8. Elaborarea planului operaţional.












4.1.2 SURSE DE INFORMAŢII:
Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Comisiei de evaluare şi
asigurare a calităţii, Comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Comitetului de părinţi, documente
care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare)
Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii,
rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte
compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)
Documente de prezentare şi promovare a şcolii
Site-ul ISJ Gorj
Site-ul Primăriei Municipiului Motru
PRAI Sud-Vest Oltenia
PLAI Gorj
Date statistice - AJOFM Gorj
Chestionare, discuţii, interviuri
Rapoarte scrise ale ISJ şi MENCS întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
Rapoarte scrise ale expertilor ARACIP
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4.2 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Activităţi de monitorizare şi evaluare
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;
 revizuire periodică şi corecţii.

GLOSAR
M EN -Ministerul Educaţiei Naţionale
TVET - Învăţământul Profesional şi Tehnic
ISJ – Inspectorat şcolar
SPP- Standarde de pregătire profesională
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
CJAPP – Consiliul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
CAPP-Cabinetul de asistenţă Psihopedagogică
CCD – Casa Corpului Didactic
PIB – Produsul Intern Brut
ONG - Organizaţie Nonguvernamentală
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats
(Ameninţări)
AEL – Programul Asistent Educaţional pentru licee
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