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PARTEA ÎNTÂI 
CONTEXTUL 

 

 
   Contextul european - Educaţia şi învăţarea sunt factori de importanţă majoră pentru a dezvolta, la nivelul statelor Uniunii 

Europene, potenţialul competitiv pe termen lung, coeziunea socială şi o dezvoltare durabilă, aşa cum stipulează strategia 

Europa 2020. Educaţia se confruntă, în epoca modernă, cu o serie de provocări legate de schimbările economice, 

tehnologice, sociale şi, în anul 2020, de necesitatea adaptării la educaţia de la distanţă generată de pandemia de 

coronavirus. Fiecare strategie pe termen lung pentru creşterea competitivităţii economice, prosperităţii şi coeziunii sociale în 

UE are ca bază educaţia şi pregătirea. În continuare sunt prezentate câteva dintre principalele repere ale politicilor şi 

programelor UE în domeniul educaţiei. 

1. Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului 

2. Competenţe cheie pentru toţi datorită învăţării de-a lungul vieţii  

3. Dezvoltarea programelor de formare continuă și stimularea participării la asemenea programe 

4. Capitalul uman este instrumentul strategic cheie pentru asigurarea succesului în economia globală (Grupului 

de reflecție privind viitorul UE 2030) 

Contextul legislativ în educaţie:  

    Învăţământul preuniversitar funcţionează pe baza următoarelor acte normative: 

 Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare și legislația subsecventă.  

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare și legislația 

subsecventă.  

 HG nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de 

acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar  

 O.MEC nr. 5.447/31.08.2020 REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar (ROFUIP).  

 O.MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar  

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și legislația subsecventă.  

 Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare  

 Acte normative privind drepturile și protecția minorităților naționale în România,  

http://www.edrc.ro/juridic_search.jsp.  

 Acte normative privind combaterea discriminării  https://cncd.ro/legislatie.  

 LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiţigănismului. Ghidul 

metodologic privind Sistemul național de indicatori pentru educație (SNIE). 

 OMEN 3499/29.03.2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ și a 

programelor şcolare pentru calificarea profesională  Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului Național al 

Calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal; 

 ORDINUL M.E.C. Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului scolar 2020-2021;  

 OMECTS Nr. 5.346 / 07.09.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal; 

 Precizările M.E.C. nr. 26230/13.02.2020, privind stabilire normei didactice de predare a personalului didactic de 

predare în anul şcolar 2020-2021; 

http://www.edrc.ro/juridic_search.jsp
https://cncd.ro/legislatie
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 Precizările M.E.C. nr. 35553/06.10.2020, referitoare la aplicarea nomenclatoarelor, calificărilor profesionale pentru 

care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de 

învăţământ şi programelor şcolare pentru anul şcolar 2020-2021;  

 O.M.E.C. nr. 5459/31.08.2020, privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionalea absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021; 

 OMECI nr 5005/2014- Metodologia de organizare şi desfăşurarea a examenelor de certificare a calificărilor 

profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, cu completările şi modificările ulterioare;   

 Ordinul nr. 4596/19.06.2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al 

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016; 

 Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată cu O.M.E.C.T.S. Nr. 

6143/01.11.2011 cu modificările și completările aduse prin  O.M.E.C. nr. 4247/13.05.2020;  

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2020-2021, Anexa la O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020; 

 O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului Elevului 

Documente de referinţă  

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie  

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - http://europa.eu/  

 Proiectul Europa 2030 - http://www.gnac.ro/wp-content/uploads/downloads/2012/02/Proiectul-Europa-2030.pdf 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada 2016-2020 

 HOTĂRÂRE Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi 

a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; 

 Strategia Naţionalã pentru dezvoltarea durabilã a României 2030; 

 Hotararile Guvernului Romaniei referitoare la organizarea şi functionarea sistemului de învăţământ 

preuniversitar şi a unităţilor scolare; 

 

Şcoala Postliceală Sanitară “Sfântul Ioan” îşi propune să asigure elevilor un act educaţional complet 

pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, să formeze specialişti capabili să îngrijească oameni sănătoşi şi bolnavi, 

promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi 

abilităţi de utilitate directă în profesia de asistent medical generalist  şi în societate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/
http://www.gnac.ro/wp-content/uploads/downloads/2012/02/Proiectul-Europa-2030.pdf
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1.1 MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

 

Sub aspectul cunoştinţelor pe care le furnizează, al importanţei şi al relevanţei lor, al abilităţilor pe care le 

formează, învăţământul condiţioneză astăzi performanţa, competitivitatea şi bunăstarea.  

Calitatea învăţămantului este apreciată conform standardelor educaţioanle comune diferitelor profesii şi 

specializări. În contextul actual al concurenţei în domeniul învăţământului postliceal, definitivarea sistemului de asigurare a 

calităţii devine un obiectiv fundamental pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii noastre. Asigurarea calităţii este un proces 

colectiv prin care şcoala noastră se asigură că standardul ridicat al procesului instructiv-educativ se menţine la nivelul fixat 

prin misiunea şi viziunea şcolii.  

MISIUNEA ŞCOLII o reprezintă integrarea socială și profesională a absolvenţilor, pentru utilizarea talentului 

uman în beneficiul fiecăruia şi al societăţii. 

Școala își aduce contribuţia la creşterea calităţii actului medical prin ridicarea calităţii învăţământului 

medical la standarde europene, folosind ca mijloace de lucru un management organizaţional, educaţional, al 

resurselor umane şi financiare performant şi modern. 

Obiectivele principale ale misiunii noastre  sunt: 

1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi,  abilităţi şi competenţe ce permit absolvenţilor accesul pe 

piaţa muncii în profesia de „asistent medical generalist”; 

2. Să oferim şanse egale pentru toţi elevii, inclusiv a celor din medii defavorizate, să încurajăm învăţarea 

pe tot parcursul vieţii prin atragerea de elevi ce doresc schimbarea traiectului profesional ;  

3. Să pregătim absolvenţi cu un bun nivel de cultură profesională şi socială,  capabili  să răspundă 

aşteptărilor societăţii; 

4. Să respectăm şi să promovăm valorile fundamentale ale unei societăţi sănătoase, egalitatea de şanse, 

educaţie continuă, dezvoltare durabilă;   

5. Să oferim crearea unei culturi organizaţionale  în care să se formeze profesioniştii în asistenţa 

medicală;   

6. Să oferim elevilor un cadru cât mai bun pentru cunoaştere,  pentru studiu prin descoperire utilizând 

mijloace moderne de învăţământ; 

7. Să onorăm titlul de asistent  prin activitatea derulată alaturi de partenerii noştri.    

Aceste obiective pot fi realizate printr-o valorificare eficientă a resurselor umane şi materiale,  prin aderarea 

întregului colectiv la setul de valori formulate în misiunea şcolii. Rezultatele educaţionale trebuie să permită absolvenţilor 

să desfăşoare activităţi în sistemul de sănătate responsabil pentru actele şi faptele sale, care rezultă din exercitarea 

profesiei. 

 Câmpul de activitate  managerială a directorului este în plină diversificare deoarece,  mai ales în ultimii ani,  se 

dezvoltă noi tipuri de activităţi şi responsabilităţi manageriale care vizează: 

 Sfera internă a unităţilor de învăţământ,  respectiv ansamblul activităţii de conducere şcolara şi implicit organizare,  

planificare,  decizii,  gestiune financiară,  dezvoltare de personal etc. 

 Sfera externă,  respectiv parteneriatul şcolii cu autorităţi locale,  agenţi economici din reţelele economice,  

financiare,  bancare şi de servicii, institutii sanitare,  comunitatea părinţilor,  diverse structuri ale societăţii civile. 
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VIZIUNEA 

                    O ȘCOALĂ MODERNĂ ȘI O ECHIPĂ COMPETITIVĂ! 

                     ȘANSE EGALE LA PERFORMANȚĂ PENTRU FIECARE! 

 

VIZIUNEA ŞCOLII  este asigurarea calităţii actului educaţional prin asigurarea cu personal didactic de 

înaltă calificare şi asigurarea unei baze materiale performante. 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” îşi propune să asigure elevilor un act educaţional complet 

pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, să formeze specialişti capabili să îngrijească oameni sănătoşi şi bolnavi. 

Promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi 

abilităţi de utilitate directă în profesia de asistent medical generalist  şi în societate.   

 Conform acestei viziuni ne propunem: 

1. Să asigurăm un învăţământ medical de calitate în conformitate cu standardele U.E.; 

2. Să asigurăm o pregătire profesională de specialitate la nivelul exigenţelor serviciilor medicale din UE; 

3. Să ocupăm poziţie fruntaşă  în topul  şcolilor particulare cu profil sanitar  din Bucureşti; 

4. Să formăm personalităţi oneste şi devotate îngrijirii omului; 

5. Să construim  elevilor un set de valori  individuale de natură profesională,  socială şi culturală în 

funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră; 

În tot procesul instructiv-educativ se va regăsi ca o constantă  îmbunătățirea calităţii şi a capacității sistemelor 

politicii educaţionale, dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul formării şi orientării,  promovarea  achiziţionării 

competenţelor-cheie, adaptarea procesului instructiv-educativ la exigenţele societăţii. 

 Şcoala postliceală sanitară “Sfântul  Ioan” din Bucureşti,  o organizaţie relativ tânără în învăţământul 

preuniversitar cu profil medical, îşi propune să aibă o viziune modernă în ceea ce priveşte activitatea managerială, 

individualizându-se ca imagine pe piaţa şcolilor de profil. 
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1.2 PROFILUL ŞCOLII 

 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” a fost înfiinţată în cadrul Fundaţiei Profesia, persoana juridică 

iniţiatoare, fiind acreditată prin Ordinul  M.E.N.C.Ş, nr. 5874/28.11.2016, pentru pregătirea absolvenţilor de liceu, numai 

specializarea "Asistent medical generalist".  

Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" organizează şi desfăşoară procesul de învăţământ pe baza 

curriculum-ului aprobat prin O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018. 

Şcoala fucţionează în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, în strada Ilioara nr. 16, într-un imobil închiriat. Sectorul 3 

al municipiului Bucureşti are o suprafaţă de 35 ha şi o populaţie, la 1 ianuarie 2018, de 474.870 locuitori, ceea ce îl face cel 

mai populat sector al municiupului Bucureşti (aproximativ 22,5% din întreaga populaţie a Capitalei), conform 

https://bucuresti.insse.ro/wp-content/uploads/2019/07/POPULATIA-LA-1-IANUARIE-2019.pdf. La nivelul sectorului 3 din 

Municipiului Bucureşti, Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” este singura unitate de învăţământ postliceal în 

domeniul sanitar, oferind absolvenţilor de liceu alternativa obţinerii unei calificări profesionale  de nivel 5, după finalizarea 

studiilor liceale.  

Unitatea noastră deserveşte întreaga regiune  Bucureşti-Ilfov (formată din 9 oraşe, 32 de comune şi 91 de sate. 

Din cele 9 oraşe, doar unul singur are rang de municipiu (Bucureşti). Potrivit datelor din Anuarul statistic al României, 

suprafaţa totală a regiunii Bucureşti Ilfov este de 1.821 km2, din care 238 km2 sunt corespunzători capitalei, iar restul de 

1.583 km2 sunt aferenţi judeţului Ilfov. Populaţia regiunii este peste 2.6000.000 locuitori. De asemenea, ofertă educaţională 

a fost promovată în localităţi din judeţe limitrofe regiunii, şcolarizând elevi din judeţele Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa. 

Dupa 1990 formarea asistentilor medicali a suferit transformari profunde care continua şi în prezent. Astfel din 

1998 prin Ordinul MEN nr. 4051/29.06.1998 se infiinteaza Colegiile Medicale Universitare în cadrul Universitatilor de 

Medicina şi Farmacie. Ulterior formarea universitara a asistentilor medicali s-a facut prin sectii ale facultatilor de medicina cu 

durata de 4 ani. Din anul universitar 2005/2006 s-au aplicat prevederile Procesului de la Bologna şi durata formarii 

asistentilor medicali s-a redus la 3 ani cu obtinerea licentei. In prezent în baza Legii nr. 307/ 30.06.2004 coroborata cu 

Legea nr. 288/07.07.2004 formarea asistentilor medicali se poate face prin învăţământ postliceal cu durata de 3 ani sau 

învăţământ universitar cu licenta. Din anul scolar 2007/2008 pentru învăţământul postliceal sanitar s-a aplicat standardul de 

pregatire profesionala şi curriculum pentru asistentul medical generalist, conform OMECT 2713/29.11.2007, iar, începând 

cu anul şcolar 2018-2019, au intrat în vigoare Standardul de pregătire profesională, Planul de învăţământ şi programele 

şcolare aprobate cu ordinul M.E.N. 3499/29.03.2018.   

Fundaţia “PROFESIA”,fondatoarea şcolii,  pune  la dispoziţia şcolii postliceale întreaga bază materială necesară 

unui învăţământ de calitate. 

 Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” este singura şcoală sanitară particulara din sectorul 3 al Capitalei şi 

asigură: 

 acces rapid şi uşor din toate zonele capitalei;  

 sălile de clasă şi laboratoarele sunt dotate cu mijloace de învăţământ moderne care asigură desfăşurarea 

aplicată a procesului de învăţare;  

 profesorii au experienţă în învăţământul privat, performant, fiind dedicaţi activităţilor didactice diferenţiate 

şi indivualizate, în funcţie de nivelul şi ritmul de învăţare al elevilor;  

 toate activităţile educative sunt orientate în direcţia formării asistenţilor medicali ca personalităţi active şi 

competitive în societatea actuală şi viitoare. 
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În anul scolar 2020-2021, şcoala funcţionează cu un număr de 10 clase de asistenţi medicali generalişti, un efectiv 

de 298 elevi. 

Laboratorul de informatică dispune de o reţea de calculatoare conectate permanent la reţeaua Internet ce pot fi 

accesate de elevi în cadrul orelor de tehnologia informaţiilor, a orelor de laborator clinic, dar şi în afara orelor de studiu, 

pentru aprofundarea cunoştinţelor. Sălile de curs şi sălile de demonstraţii sunt dotate cu videoproiector, ecran de proiecţie 

şi calculatoare portabile (laptop) pentru proiectarea de materiale didactice, prezentări, filme cu subiecte medicale, etc.. 

Întreaga şcoală este conectată la reţeaua Internet prin tehnologia WiFi. Toate acestea asigură realizarea unui învăţământ 

modern,  aplicativ,  axat pe elev şi finalizat prin obţinerea la absolvire a unei diplome cu o certă acoperire în cunoştiinţe 

profesionale, deprinderi, şi abilităţi. 

Instruirea teoretică se realizează în şcoală, baza didactică asigurând toate condiţiile utilizării metodelor practice 

de învăţare: demonstraţii, simulări, aplicaţii, etc 

 Stagiile de practică se realizează în spitale din Bucureşti, unităţi sanitare cu care şcoala are încheiate contracte 

de colaborare. 

Principiile  pe care se bazează acţiunea Şcolii Postliceale “Sfântul Ioan” sunt: 

 a) principiul echităţii în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare. 

b) principiul calităţii în baza căruia activităţile din învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici 

naţionale şi internaţionale 

c) principiul relevanţei în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social –economice 

d) principiul eficienţei în bază căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea  resurselor 

existente 

e) principiul asigurarii egalităţii de şanse. 

f) principiul transparenţei concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor prin comunicarea periodică şi 

adecvată a acestora. 

g) principiul incluziunii sociale. 

h) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia. 

i) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare. 

j) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învaţământ.  

 În acest context educatia şi formarea profesională a elevilor Şcolii Postliceale Sanitare “Sfântul Ioan”  are  ca 

finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 

deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesare pentru:  

 împlinirea şi dezvoltarea personală 

 integrarea socială 

 ocuparea unui loc de muncă 

 educarea în spiritul demnităţii şi toleranţei 

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană faţă de valorile moral –civice şi a respectului pentru natură şi 

mediul înconjurator natural, social şi cultural.     

 Întreg colectivul de profesori selectat de şcoală conştientizează necesitatea realizării unui cadru comun de 

obiective educaţionale,  pentru a dezvolta o abordare novatoare comună în toate domeniile de acţiune. Într-o atmosferă de 

lucru propice obţinerii de rezultate bune,  bazată pe o relaţie deschisă şi amiabilă,  biunivocă între conducere şi cadre 
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didactice, să fructifice experienţele anterioare şi dotările existente, să adapteze cu uşurinţă un învăţământ tot mai 

diversificat.  Să realizeze un plan de şcolarizare flexibil,  specific perioadei de tranziţie şi competitiv din punct de vedere 

calitativ. Există o preocupare permanentă a colectivului de cadre didactice de a insufla elevilor dorinţa de a obţine rezultate 

superioare în pregatirea lor şi de perfectionare continuă acestei pregatiri. 

 Astfel,  educaţia se bazează pe un sistem flexibil de pregătire ce permite adaptarea la nevoile de formare 

profesională,  identificate pe baza analizei pieţei muncii,  contribuind la reducerea şomajului şi la facilitarea dezvoltării 

personale . 

Consiliul de Administraţie şi cadrele didactice se preocupă în mod continuu de creşterea calităţii procesului 

instructiv educativ şi de modernizarea bazei materiale în conformitate cu misiunea şi viziunea declarată a şcolii. Cadrele 

didactice sunt preocupate nu numai de formarea profesională a elevilor,  ci şi de formarea lor ca cetăţeni,  capabili de a 

relaţiona,  de a se integra în variate grupuri profesionale şi socio-culturale. Cadrele didactice ale şcolii au  o preocupare 

deosebită pentru formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale. 

Pentru a cunoaşte mai bine elevii şi pentru ca aceştia să fie puşi în situaţii de comunicare cât mai diverse,  cadrele 

didactice organizează excursii,  serbări,  vizionări ale unor spectacole de teatru urmate de dezbateri etc.  

 Oferta educaţională a şcolii este rezultatul coroborării informaţiilor de profil ale pieţei muncii cu datele furnizate de 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, Institutul Naţional de Statistică şi cu 

rezultatele studiilor de piaţa muncii. 

 De asemenea, spaţiul comunitar, şcoala utilizeaza informaţiile de resort ale pieţei de muncă europene.  

 Ca urmare, oferta educaţională a şcolii va fi permanent corelată cu PRAI, PLAI, cu Strategia de Dezvoltare 

economico-socială a Municipiului Bucureşti, cu Strategia Managerială a Inspectoratului Şcolar Bucureşti şi cu Strategia de 

reformă sanitară naţionala şi locală - pentru a răspunde cerinţelor manifestate pe piaţa locurilor de munca din regiunea 

Bucureşti – Ilfov şi din ţară 

 De asemenea, definitivarea ofertei educaţionale se va face prin raportare la Proiectul de Dezvoltare şi Planurile 

Operaţionale ale şcolii. 

 Pentru extinderea aplicabilităţii ofertei educaţionale la nivelul pieţei Uniunii Europene sunt studiate şi sursele ce 

reflectă situaţia şi dinamica pieţelor muncii europene - capabile de a asimila forţa de muncă specializată din România. 
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1.3 ANALIZA REZULTATELOR DIN ANUL 2019-2020 

 

 Anul şcolar 2019-2020 a fost caracterizat prin efectele generate asupra sistemului de învăţâmânt din România de 

debutul pandemiei de coronavirus şi anume, de oprirea desfăşurării activităţilor didactice cu prezenţa fizică a elevilor şi a 

personalului didactic în şcoli şi unităţile sanitare în care se organizau stagiile de pregătire practică. Restricţiile impuse prin 

declararea stării de urgenţă şi, apoi, a stării de alertă, au însemnat ca în perioada martie-august 2020, toate activităţile 

didactice cu prezenţă să fie suspendate. 

 Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” a reuşit implementarea, într-un timp relativ scurt,  a proiectului şcolii on-

line, pentru continuarea pregătirii elevilor noştri. Acesta a reprezentat cea mai importantă realizare a anului şcolar precedent 

şi a constat în realizarea mai multor etape:  

- aplicarea de chestionare tuturor elevilor şi personalului şcolii, cu privire la dotările proprii IT, de care dispun; 

- realizarea unei baze de date cuprinzând adresele de e-mail ate tuturor elevilor şi al personalului şcolii; 

- creearea pentru tot personalul şcolii a 20 de conturi de e-mail pe domeniul şcolii sanitari.ro;  

- creearea conturilor de utilizator pe platform de videoconferinţă ZOOM, pentru toate cadrele didactice, astfel încât la 

data de 20 martie s-a început desfăşurarea orelor prin videoconferinţă; 

- achiziţia unui nou domeniu de internet respectiv scoalapostliceala.ro pentru a înscrie unitatea de învăţământ pe 

platforma G-Suite for Education, aftfel încât să se creeze un sistem de lucru centralizat la nivelul unităţii şcolare;   

- au fost creeate 268 de conturi pentru elevi, 20 de conturi de profesori plus un administrator, 12 grupuri pe 

platforma Google Classroom. 

- organizarea de videoconferinţe, distribuirea de tutoriale pentru utilizarea de către cadrele didactice şi elevi, pentru 

utilizarea celor două platforme Zoom (pentru orele de curs în sistem videoconferinţă – sincron) şi Google 

Classroom (pentru gestionarea materialelor suport de curs, a temelor, a sarcinilor de lucru şi a evaluării – 

asincron). 

 

De asemenea, pentru anul şcolar precedent mai merită subliniate următoarele: 

- achiziţia de echipamente în valoare de 45.260 lei (3 laptop, 5 videoproiectoare, 5 table magnetice, 1 flipchart 

digital, 1 copiator, 3 echipamente multifunţionale); 

- cel mai mare număr de elevi şcolarizaţi din istoria şcolii, respectiv 310 elevi; 

- cel mai bun rezultat din ultimii 4 ani obţinut la proba de susţinere a proiectului pentru examenul de certificare 

(singura probă neechivalată în 2020, conform metodologiei de examen), respectiv 9,88) 

- participarea la la prima conferinţă onternaţională a reprezentanţilor şcolii noastre (2 elevi şi 1 cadru didactic) 

organizată de Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie Chişinău – noiembrie 2019. 
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1.4 PRIORITĂŢI NAŢIONALE 

 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru educaţia şi 

formarea profesională se numără:  

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 

 Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020  

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România  

Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020  

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020  

Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020  

Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate teritorială, 

dezvoltare şi şanse egale pentru oameni  

Strategia naţională pentru competitivitate 2014-2020  

Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 

2014-2020  

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020  

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020  

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2020-2024 are următoarele priorități și  direcţii 

de acţiune:  

 Învăţarea centrată pe elev 

 Parteneriatul cu întreprinderile 

 Dezvoltare de curriculum 

 Dezvoltare de standarde 

 Formarea continuă a personalului 

 Asigurarea calităţii 

 Orientarea şi consilierea 

 Sistemul informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Management educaţional 

 Şanse egale 

 Utilizarea tehnologiei informatice în predare 

 Elevii cu nevoi speciale 

 Formarea continuă a adulţilor 

 Integrarea europeană 

 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 
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OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ, conform 

STRATEGIEI EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA PENTRU PERIOADA 2016-2020: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă 

strategică:  

a) Creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu 

nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională având ca ținte 

strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 

2020, față de 49,8% în 2014 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 

1,5% în 2014  

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 

2020, de la 4,2% în 2014  

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat la 

60% în 2020, de la 45 % în 2014  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 

1,5% în 2014  

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, având 

ca ținte strategice:  

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la 

50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 

în 2014. 
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1.5 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL  

 
Regiunea Bucureşti - Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României – şi judeţul Ilfov, este situată în 

sud-estul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române, la aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea 

Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. 

Conform PRAI Bucureşti-Ilfov 2016-2020, actualizat în 2018, sunt stabilite OBIECTIVE, MĂSURI ȘI ACȚIUNI 

LA NIVELUL REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ: 

 
1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională: 

a) Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor între furnizorii de formare profesională, instituţiile de învăţământ 

superior, institutele de cercetare și dezvoltare și o gamă largă de actori interesați, inclusiv parteneri sociali, companii private 

și societatea civilă; 

b) Dezvoltarea sistemului partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie la asigurarea forței de muncă 

necesară la nivel regional şi local; 

c) Stabilirea la nivelul universității a unor structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului economic, 

academic, cultural și profesional extern menite să ofere sprijin universității, dar și instituțiilor/organizațiilor din comunitățile 

locale; 

d) Implementarea unor sisteme de colectare și evaluare continuă a feedback-ului de la instituții și companii, de la 

angajatori la universități cu privire la cantitatea și calitatea absolvenților și de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori 

cu privire la eventualele oportunități legate de necesarul de cunoștințe și competențe specifice; 

2. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot parcursul vieții: 

a) Asigurarea de servicii de formare şi îndrumare personalizate, centrate pe învățare, pe formarea de abilități și 

competențe individuale, într-o societate a conectivității; 

b) Asigurarea formării profesionale/ actualizarea profesională pentru educatorii și formatorii de adulți; 

c) Îmbunătăţirea calificării inspectorilor școlari, directorilor de școli, profesorilor şi altor categorii de personal din 

educaţie şi sprijinirea formării iniţiale şi continue a acestora; 

d) Diversificarea programelor educaționale și de formare profesională şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

e) Formarea profesională pe tot parcursul vieţii, calificarea și recalificarea forței de muncă pentru a facilita 

adaptarea acestora la noile procese tehnologice şi ocuparea în sectoare cu potențial de creștere economică; 

f) Susținerea investițiilor în dezvoltarea programelor de orientare și formare profesională pentru creșterea nivelului 

de competențe ale forței de muncă; 

g) Modernizarea infrastructurii zonelor rurale și înființarea de unități/ instituții de învățământ și centre de formare 

profesională, precum și furnizarea de programe integrate pentru facilitarea mobilității ocupaționale și geografice a 

persoanelor inactive din mediul rural. 

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților: 

a) Promovarea unor pasarele flexibile între învățământul profesional și tehnic și învățământul superior, între 

specializări/profile și în cadrul unui program de studii, în contextul cadrelor naționale de calificări; 

b) Elaborarea unor trasee clare de tranziție de la învățământul profesional şi forme de învățământ secundar la 

învățământul terțiar; 
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c) Facilitarea transferurilor și a traseului profesional al tinerilor între diverse forme și niveluri de învățământ, în 

special de la învățământul secundar către cel terțiar și mai departe către învățarea pe tot parcursul vieții; 

d) Recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale; 

e) Formarea personalului din universităţi cu atribuţii în evaluarea și certificarea învățării anterioare. 

4. Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și tehnic: 

a) Adoptarea unor măsuri specifice pentru grupurile slab reprezentate (grupuri dezavantajate și studenți 

netradiționali -- tineri din mediul rural, din rândul populației sărace, al minorităților, al persoanelor cu disabilități); 

b) Introducerea unor modalități de învățare flexibile; 

c) Dezvoltarea, acolo unde nu există, a unui învățământ superior orientat spre domeniu profesional sau tehnic, în 

completarea educației universitare; 

d) Lansarea unui program de acordare de credite pentru continuarea studiilor în condiții favorabile pentru elevi; 
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PARTEA A DOUA 
ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

Analiza mediului extern are ca punct de plecare o serie de informaţii şi previziuni la nivel naţional şi regional, pe 

baza cărora se pot formula concluzii despre perspectivele învăţământului profesional şi tehnic, din care face parte şi şcoala 

noastră.  

A. Situaţia demografică: 

- Populaţia municipiului Bucureşti era de 1.883.425, conform recensământului din 2011 şi de 2.113.362 în 2019, conform 

Institutului Naţional de Statistică, iar sectorul 3, unde este sediul unităţii noastre este cel mai populat, variind ântre 21-23% 

în ultimii ani; Existenţa oportunităţilor economice, în regiunea Bucureşti–Ilfov face ca numărul real al populaţiei care 

locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial; 

- Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori, astfel că Bucureţtiul reprezintă aproape 83% din populaţia regiunii 

şi 9,36% din populaţia României; 

- Grupele de vârstă relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic oferă variaţii opuse în analiza comparativă 2017 faţă 

de 2008: astfel la grupa de vârstă 10-14 ani se observă o creştere cu 17%, în timp ce la grupa de vârstă 15-19 ani un 

declin semnificativ de 30%; 

- În perioada analizată, populaţia regiunii a înregistrat o uşoară creştere, dar pe fondul îmbătrânirii populaţiei; 

- Minoritatea cea mai răspândită in regiune este minoritatea romă (1,74%), însă ponderea acestei etnii în total populaţie fără 

şcoală absolvită este de aproximativ 20% în judeţul Ilfov şi 6% în Bucureşti, ceea ce impun măsuri şi programe pentru 

categoriile de vârstă defavorizate, inclusiv din rândul etniei rome; 

- Ponderea populaţiei feminine (53%); 

- În perioada 2013-2016 a fost un vârf al emigrării din regiunea Bucureşti-Ilfov (3.846 persoane în 2016);de altfel, în 

perioada 1990-2016 au emigrat peste 95.000 de persoane din regiune, cu preponderenţă populaţia activă; 

- Publicaţia „Proiectarea populaţiei României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060” oferă o imagine asupra 

evoluţiei probabile a populaţiei active a României petermen lung. Astfel, estimările sunt sumbre privind scăderea populaţiei 

pe segmental tânăr şi adult concomitant cu o creştere mare a grupei peste 65 ani, ceea ce va conduce la creşterea 

nevoilor de asistenţă sanitară şi socială. 

B. Situaţia economică: 

- Capitala României a cunoscut un ritm de creştere economică mult mai alert decât celelalte regiuni ale ţării, s-a adaptat cel 

mai rapid la schimbările economice şi sociale produse de tranziţie şi a atras cele mai multe investiţii străine directe. În 

regiune sunt rezente toate ramurile industriale, Bucureşti-Ilfov reprezentând principala aglomerare industrială din ţară, dar 

forţa de muncă s-a reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, spre servicii, care în prezent contribuie cel mai mult la 

economia regiunii; 

- În anul 2015, regiunea Bucureşti Ilfov contribuie cu 27,8% la formarea valorii adăugate brute, un procent foarte mare în 

raport cu ponderea populaţiei regiunii la nivel naţional; 

- Dintre toate regiunile ţării, Bucureşti Ilfov a avut în permanenţă cea mai ridicată valoarea PIB / locuitor, care a crescut din 

anul 2005 de la valoarea de 8.800 euro/locuitor la 20.500 euro/locuitor în anul 2016; 

- Investiţiile cele mai mici pe domenii de activitate, atât la nivel naţional, cât şi regional, au fost, în 2016, în educaţie şi 

sănătate; 
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- Numărul mediu de salariaţi are un trend crescător. 

C. Date despre piaţa muncii 

- Populaţia activă la nivel naţional a scăzut în perioada 2012-2016, dar a crescut în regiunea Bucureşti-Ilfov, fiind un semn 

al dezvoltării economice şi a atragerii de forţă de muncă; 

- Numărul şomerilor a scăzut în ultimii 20 ani, cu excepţia peroadei marcată de criza economică (2009-2013); 

- Numărul şomerilor pe niveluri de educaţie este cel mai ridicat la persoanele cu studii primar, gimnazial şi profesional şi cel 

mai scăzut la persoanele cu studii universitare. Totuşi, la această ultimă categorie procentul din total şomeri a crescut 

alarmant în 2017 faţă de 2007 (23,7% faţă de 8%).Astfel, se impune creşterea nivelului de calificare pentru categoria cea 

mai afectată de şomaj prin creşterea ponderii învăţământului profesional şi tehnic; de asemenea, necorelarea ofertei 

universitare cu piaţa muncii a dus la creşterea ponderii celor cu astfel de studii în totalul şomerilor din regiune; 

- Dinamica locurilor de muncă vacante în 2017 faţă de 2016 a fost relativ constantă, dar este de remarcat că cea mai mare 

creştere a fost în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale (creştere de 8,6% la nivel naţional şi 17% la nivelul regiunii); 

-  Estimarea pentru perioada după anul 2020 în ceea ce priveşte domeniile de calificare specifice învăţământului postliceal, 

cea mai ridicată cerere de forţă de muncă se adresează domeniilor sănătate şi asistenţă pedagogică (47,7%) şi servicii 

(40,5%), ceea ce reprezintă o confirmare a cererii de forţă de muncă pentru calificarea de Asistent medical generalist, 

oferită de şcoala noastră; 

- Rata de ocupare a resurselor de muncă a cunoscut o evoluţie favorabilă în Regiunea Bucureşti-Ilfov de la 64,3 %în 2016 

la 68,6% în 2017 (iar în Bucureşti de la 95,5% la 96,6% în cei doi ani de referinţă); 

- Comisia Naţională de Prognoză estima ca, în 2021 faţă de 2016, creşterea numprului locirilor de muncă va fi de 

aproximativ 20% în Bucureşti si de aproximativ 30% în judeţul Ilfov; 

D. Învăţământul din regiune  

- În învăţământul primar, numărul elevilor a crescut considerabil cu 64,4% de la 66.903 elevi în anul şcolar 2007-2008 la 

109.991 elevi în anul şcolar 2017-2018. Această creştere va afecta pe viitor şi învăţământul profesional şi tehnic din 

regiune care se aşteaptă a se consolida ca urmare a creşterii populaţiei şcolare din învăţământul primar; 

- la nivel gimnazial, în regiune, creşterea a fost numai de 1,6%; 

- La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, pentru învăţământul liceal se remarcă o scădere cu 19,05% în anul școlar 2017-2018 

față de anul 2007-2008, scădere resimţită aproape în totalitate la nivelul capitalei; 

- La nivelul învăţământului profesional, începând cu anul școlar 2009-2010, practic, nu s-a mai şcolarizat. Din  anul școlar 

2012-2013 s-a reînființat învățământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a, iar din anul școlar 2014-2015 s-a 

înființat învățământul profesional cu durata de 3 ani după clasa a VIII-a. Astfel, dacă în 2007-2008 numărul elevilor de 

nivel de educaţie professional era de 16.932 în 2017-2018  acesta era de doar 3139 la nivelul regiunii; 

- În schimb, în îvăţământul postliceal, în ultimii 10 ani, la nivel naţional şi regional a crescut semnificativ cu 131% la nivel 

naţional şi cu 99% la nivelul Bucureşti-Ilfov, regiune unde în ultimii 5 ani se remarcă o relativă stabilitate în jurul a 10.000 

elevi şcolarizaţi; 

- Învăţământul professional şi tehnic a cunoscut o scădere dramatică, la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov ponderea elevilor 

cuprinşi în acest tip de formare a scăzut de la 50,3% în 2004 la 34,3% în 2017. Scăderei s-au înregistrat şi la nivel 

naţional, dar ce din Bucuresti+Ilfov a fost cea mai ridicată; 

- La nivel naţional, în învăţământul postliceal se şcolarizează la nivelul anului şcolar 2018-2019 un număr de 47.907 elevi 

(1.796 clase), în scădere cu 1.066 elevi față de anul școlar 2017-2018 de la 48.973 elevi (1.700 clase), din care un 

procent însemnat se înregistrează în domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, respectiv 44,1%. În regiunea Bucureşti-
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Ilfov, numărul elevilor cuprinşi în învăţământul postliceal este de 4.348, din care în domeniul Sănătate şi asistenţă 

pedagogic 2.272 elevi, reprezentând un procent de 52,2%;  

- conform Eurostat, procentul din PIB alocat educaţiei în anul 2017 pentru România a fost de 2,8%, cel mai mic de la nivel 

european, în scădere faţăde anul 2016, când se înregistra un procent de 3,3%, media europeană fiind de 4,6%. 

E. Date domeniul sanitar 

Conform raportului institutului Naţional de Statistică intitulat Activitatea unităţilor sanitare în anul 2019, s-au 

extras următoarele date statistice: 

- În anul 2019, au furnizat servicii de internare continuă sau atât servicii de internare continuă, cât și de zi un număr de 532 

spitale și unități asimilate spitalelor, mai mult cu 8 unități față de anul precedent, din care 114 în regiunea Bucureşti-Ilfov; 

- Distribuția în profil teritorial a paturilor pentru spitalizare continuă din spitale evidențiază faptul că în regiunea București-

Ilfov s-a înregistrat cel mai mare număr de paturi de spital (23785 paturi), urmată de regiunea Nord-Est (20454 paturi), iar 

cel mai mic număr de paturi din spitale s-au înregistrat în regiunile Vest (12946 paturi) și Sud-Vest Oltenia (12940 paturi), 

iar 22,294 numai ăn Bucureşti; 

-  în regiunea București-Ilfov s-au înregistrat 25,9% din totalul cazurilor de internare de zi înregistrate la nivel național; 

- Sistemul sanitar a fost deservit în anul 2019, de 343630 cadre sanitare. Dintre acestea, 35,2% (121022 persoane) au fost 

cadre sanitare cu pregătire superioară (medici, medici stomatologi, farmacişti, fiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali şi alt 

personal sanitar biologi, chimişti etc.), 43,7% (150251 persoane) au fost cadre medicale cu pregătire sanitară medie şi 

21,1% (72357 persoane) au fost personal sanitar auxiliar; Cel mai mare număr de personal medical s-a înregistrat în 

Municipiul Bucureşti, unde şi-au desfăşurat activitatea 14114 medici, 3252 medici stomatologi, 3165 asistenți medicali cu 

studii superioare, 3873 farmacişti, 22872 personal sanitar mediu şi 10532 personal sanitar auxiliar; 

- Un  indicator statistic care evidențiază gradul de încărcare al personalului din sistemul sanitar îl reprezintă numărul de 

personal medico-sanitar ce revine la 10000 de locuitori, unde România ocupă penultimul loc în UE (31 medici şi 77 cadre 

sanitare cu pregătire medie). 

Conform Programulului Operațional Sănătate 2021-2027, principalele priorităţi strategice de finanţat sunt: 

Prioritatea 1 - Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial 

major; 

Prioritatea 2 - Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu; 

Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de 

îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii. 

 

1. ANALIZA INFORMAŢIILOR PREZENTATE ŞI CONCLUZII 

 Documentele studiate de colectivul de elaborare a PAS considerăm că asigură respectarea caracteristicilor 

necesare informaţiei (suficienţă, relevanţă, acurateţe, validitate, adecvare). Analiza datelor statistice culese, precum şi a 

informaţiilor au fost discutate la nivelul colectivului şcolii noastre. În plus, informaţiile au fost completate cu experienţa de 

interacţiune a colectivului nostru cu alte categorii sociale relevante (reprezentanţii unităţilor sanitare partenere în efectuarea 

stagiilor clinice, inspectori şcolari de specialitate, reprezentanţi ai reţelelor private de sănătate, companii şi ONG-uri cu 

activităţi în domeniul recrutării de forţă de muncă, alte unităţi de învăţământ cu acelaşi profil sanitar).  

I. Din analiza datelor şi informaţiilor demografice, economice, referitoare la piaţa muncii, etc., se 

desprind mai multe aspecte relevante, atât cu caracter general, cât şi pentru calificarea Asistent medical generalist, 

componentă a învăţământului profesional şi tehnic. 
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 Astfel, în ultimii ani, România a cunoscut o creştere economică importantă (dar încă suntem mult sub media 

europeană) iar la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov a fost chiar spectaculoasă. Acest lucru generează creşterea locurilor de 

muncă (regional, Bucureştiul atrage resurse umane din toată ţara, foarte mult resursă umană calificată). Un alt factor 

important este creşterea veniturilor la nivel naţional si, mai ales, regional, aspect care determină şi va determina creşterea 

consumului, în special a serviciilor. Faptul că locuitorii zonei au posibilităţi financiare în creştere se va simţi şi în cererea de 

servicii medicale. În Bucureşti, s-au dezvoltat în ultimii ani serviciile medicale private, care au atras foarte mulţi specialişti 

din sistemul sanitar public, creând un deficit de personal în domeniul sanitar. 

 Din punct de vedere demografic, populaţia României a scăzut după 1990, atât ca urmare a sporului natural 

negativ, cât şi fenomenului migraţiei definitive sau temporare, care a afectat, preponderent, segmentul populaţiei active, 

ceea ce a determinat fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Deşi Bucureştiul este mai puţin afectat de acest fenomen 

(dezvoltarea economică atrâgând forţă de muncă), previziunile pe termen lung sunt sumbre, accentuându-se acest 

fenomen, ceea ce va avea efecte negative pe toate planurile, inclusiv al educaţiei.  

 Din punct de vedere al investiţiilor, educaţia şi sănătatea sunt pe ultimele locuri, din păcate. Acest indicator 

exprimă incapacitatea bugetelor publice de a finanţa aceste domenii, dar este de remarcat un progres în ultimii ani. Acest 

aspect, coroborat cu migraţia accelerată din perioada 2013-2016, a însemnat pierdere de forţă de muncă calificată din 

domeniul sanitar. Fenomenul a scăzut în intensitate în ultimii 3-4 ani, ca urmare a majorărilor salariale în domeniu. 

 II.  Analiza datelor din educaţie conduce la câteva concluzii pentru ÎPT, cum ar fi: 

1. Rata destul de ridicată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor (5,4% în anul 2016) conduce la următoarele 

recomandări: 

- adaptarea permanetă a ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii pentru liceul tehnologic şi creşterea ponderii de 

răspuns pozitiv la solicitările directe ale operatorilor economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional; 

- creşterea numărului de acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din gimnaziu pentru a conştientiza 

avantajele parcurgerii unui traseu profesional, care poate să le ofere şi un certificat de competenţe, dar şi posibilitatea 

continuării studiilor la nivel superior, inclusiv către învăţământul superior; 

- orientarea unităţilor de învăţământ spre programe de formare profesională atât pentru formarea profesională iniţială, cât şi 

pentru cea continuă, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

- informarea, folosind toate căile mass media, a unui număr considerabil de operatori economici din regiunea Bucureşti Ilfov 

asupra posibilităţii de implicare în derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional, în vederea 

selectării ulterioare din rândul absolvenţilor a viitoarei forţe de muncă; 

- întărirea parteneriatului instituţional al Inspectoratelor Şcolare cu Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă din regiune şi 

cu autorităţile publice locale în vederea adoptării de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru scăderea 

şomajului în rândul tinerilor. 

2. Evoluţiile prognozate ale numărului de locuri de muncă la nivel sectorial şi pe activităţi ale sectoarelor 

economice, ne conduc spre următoarele recomandări: 

- identificarea periodică a necesarului de formare profesională prin realizarea de studii la nivel regional, cu detaliere la 

nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov; aceste studii se pot realiza în parteneriat cu asociaţiile profesionale, 

confederaţiile patronale din regiune, entităţi interesate în a se implica în asigurarea de forţă de muncă bine pregătită 

şi de calitate companiilor pe care le reprezintă; 

- adaptarea proiectelor planurilor de şcolarizare la solicitările pieţei muncii, cu orientare spre noile tehnologii şi către 

sectoarele economice cu potenţial de creştere la nivel regional; 
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- actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care predau în învăţământul profesional şi tehnic prin 

participarea la stagii de pregătire la operatorii economici; 

- îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale tutorilor de practică de la operatorii economici care se implică în stagiile de 

pregătire practică a elevilor; 

- recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale nonformală şi informală; 

- creşterea accesului la educaţie în condiţii de calitate a procesului instructiv educativ, derulat în unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic şi la operatorii economici; 

- identificarea cauzelor pentru care elevii din gimnaziu şi părinţii acestora nu aleg într-o măsură mai mare continuarea 

studiilor în învăţământul profesional şi tehnic; 

- identificarea măsurilor care se pot lua pentru elevii din rural şi din categorii socio-economice defavorizate care nu pot 

continua studiile. 

 Ca o concluzie,  învăţământul profesional şi tehnic din regiunea Bucureşti Ilfov este în scădere continuă din anul 

2004-2005, când reprezenta un procent de 50,3%, ajungând la 35,6% în 2017, încondiţi le în care obiectivul strategic 2 din 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 se referă la „Creşterea ponderii elevilor 

cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014”. 

 
III. Analiza informaţiilor relevante şi specifice domeniului sanitar  

 
Din evaluarea informaţiilor actuale şi de perspectivă în domeniul asistenţei medicale, la nivel regional, naţional şi 

european, se pot desprinde câteva concluzii; 

- România este pe penultimul loc la nivelul UE în ceea ce priveşte personalul medical raportat la populaţie, ceea ce 

va conduce la un necesar ridicat de forţă de muncă în domeniu, inclusiv asistenţi medicali; 

- Documentele de prognoză pe termen scurt, prevăd o creştere a cheltuielilor în domeniul sănătăţii, inclusiv prin 

atragerea de finanţări prin programele UE, atât pentru infrastructură spitalicească, cât şi pentru extinderea 

serviciilor de asistenţă medicală şi socială (confirmate inclusiv prin Planul de Redresare şi Rezilienţă, mecanism 

menit să să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele 

sale economice); 

- Documentele de prognoză pe termen lung confirmă scăderea populaţiei şi, concomitent, accentuarea fenomenului 

de îmbătrânire, grupa de vârstă peste 65 ani devenind din ce în ce mai consistentă 

- Pandemia ce afectează planeta în această perioadă a confirmat necesitatea existenţei unui corp medical 

corespunzător numeric şi calitativ. 

Astfel, se poate concluziona că nevoia de asistenţi medicali este în creştere, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. 

Această concluzie privind validitatea pentru piaţa muncii a calificării oferite în prezent trebuie să potenţeze eforturile Şcolii 

Postliceale Sanitare SFÂNTUL IOAN  de a monitoriza schimbările ce pot interveni pe o piaţă a muncii extrem de dinamice, 

de a se ghida după ţintele strategice ale ÎPT, de a oferi un act educaţional de calitate, de a se individualiza în rândul şcolilor 

de profil, în esenţă de a se dezvolta armonios şi eficient. 
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2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

2.2.1 REZULTATELE ELEVILOR 

 

Pentru a îndeplini cu succes sarcinile instructiv-educative se urmăreste cunoaşterea caracteristicilor clasei în 

ansamblu şi a particularităţilor fiecărui elev în parte, considerând că munca de organizare si educare a colectivului clasei nu 

poate fi concepută fără această studiere atentă. Pentru a stabili măsuri educative în sensul realizării unităţii de acţiune a 

școlii, cu o valabilitate mai largă decât acelea care se stabilesc în cursul convorbirilor individuale, se organizează sedinţele 

Consiliului Elevilor dezbătând probleme cu caracter pedagogic în concordanţă cu interesele si doleanţele elevilor si 

îndrumându-i spre lectoratele cu conducerea şcolii. 

 

 

Rezultatele din anii școlari 2017-2018/ 2018-2019/2019-2020 

 

REALIZAREA PLANULUI  DE ŞCOLARIZARE  

 

ANUL SCOLAR ANUL  Plan Realizat 

2017-2018 ANUL I 5 clase – 140 elevi 3 clase – 95 elevi – 67,8% 

 ANUL II 3 clase – 84 elevi 3 clase – 75 elevi – 89,2% 

 ANUL III 3 clase – 76 elevi 2 clase – 71 elevi – 93,4% 

TOTAL  11 clase – 300 elevi 8 clase – 241 elevi – 80, 3% 

2018-2019 ANUL I 5 clase – 140 elevi 4 clase – 144 elevi – 102,8% 

 ANUL II 3 clase – 95 elevi 3 clase – 86 elevi – 90,5% 

 ANUL III 3 clase – 75 elevi 2 clase – 72 elevi – 96% 

TOTAL  11 clase – 310 elevi 9 clase – 302 elevi – 97,4% 

2019-2020 ANUL I 5 clase – 140 elevi 3 clase – 110 elevi – 78,5% 

 ANUL II 4 clase – 143 elevi 4 clase – 116 elevi – 81,1% 

 ANUL III 3 clase – 86 elevi 3 clase – 84 elevi – 97,6% 

TOTAL  12 clase – 369 elevi 10 clase – 310 elevi – 84% 

2020-2021 ANUL I 5 clase – 140 elevi 3 clase – 90 elevi – 64,2% 

 ANUL II 3 clase – 110 elevi 3 clase – 99 elevi – 90% 

 ANUL III 4 clase – 116 elevi 4 clase – 109 elevi – 93,9% 

TOTAL  12 clase -  366 elevi 10 clase – 298 elevi – 81,4% 

 



22 

 

NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  

Nr. 
crt. 

Profil 
DOMENIUL/ 

CALIFICAREA 
ANUL 

Numar elevi înscrişi 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

1 
SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ 

PEDAGOGICĂ 

 ASISTENT 
MEDICAL 

GENERALIST  

ANUL I    95 144 110 90 

ANUL II 75 86 116 99 

ANUL III 71 72 84 109 

TOTAL NR. ELEVI LA NIVEL DE UNITATE 241 302 310 298 
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NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI, PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ  
 

ANUL 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nr. 
elevi 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Nr. 
elevi 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Nr. 
elevi 
 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Nr. 
elevi 

 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

F B R U F B R U F B R U F B R U 

ANUL I 95 81 14 23 72 144 126 18 40 104 110 99 11 28 82 90 84 6 21 69 

ANUL II 75 66 9 22 53 86 76 10 18 68 116 104 12 29 87 99 89 10 30 69 

ANUL III 71 63 8 14 57 72 63 9 22 50 84 74 10 17 67 109 97 12 28 81 

TOTAL 241 210 31 59 182 302 265 37 80 222 310 277 33 74 236 298 270 28 79 219 
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ANUL ŞCOLAR 
NUMĂR ELEVI ÎNSCRIŞI LA ÎNCEPUT DE 

AN ŞCOLAR 
NUMĂR ELEVI 
PROMOVAŢI 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

2017-2018 241 226 93% 

2018-2019 302 264 87% 

2019-2020 310 288 92% 

2020-2021 298 -  

TOTAL 1391 995  
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RATA DE PROMOVARE, SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ  
 

ANUL 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Promova

bilitate 

 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Promova
bilitate 

 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Promova
bilitate 

 

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

F B R U B R U U F B R U 

ANUL I 85 75 10 19 66 115 103 12 37 78 98 88 10 26 72 

ANUL II 72 63 9 21 51 82 72 10 17 65 108 97 11 27 81 

ANUL III 69 61 8 13 56 67 60 7 20 47 82 73 9 16 66 

TOTAL 226 199 27 53 173 264 235 29 74 190 288 258 30 69 219 
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 RATA ABANDONULUI ŞCOLAR, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ,  
PE SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ    

 

ANUL 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aban- 
don  

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Aban- 
don  

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

Aban- 
don  

Sex 
Mediu de 
rezidenţă 

F B R U F B R U F B R U 

ANUL I 10 6 4 4 6 29 23 6 3 26 12 11 1 2 10 

ANUL II 3 3 0 1 2 4 4 0 1 3 8 7 1 2 6 

ANUL III 2 2 0 1 1 5 3 2 2 3 2 1 1 1 1 

TOTAL 15 11 4 6 9 38 30 8 6 32 22 19 3 5 17 
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Diferenţele dintre numărul elevilor înscrişi  la începutul anului şcolar şi cel raportat la sfârşitul anului şcolar se explică 

prin pierderi şcolare determinate în principal de retrageri din diferite motive. Deşi pare un număr mare de elevi retraşi, se 

observă că majoritatea retragerilor se manifestă la elevii de anul întâi, aspect explicabil prin nivelul de exigenţă impus de 

şcoala noastră coroborat cu un nivel de motivaţie insuficient al noilor elevi şi cu aşteptări nerealiste ale acestora referitoare 

la cerinţele învăţământului postliceal. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este reprezentat de anul 2018, când foarte 

mulţi candidaţi au fost motivaţi de creşterea nivelului salarizării în sistemul sanitar. Alte retrageri au cauze diverse, elevii 

noştri fiind adulţi ale căror situaţii socio-profesionale sau personale pot suferi schimbări. 
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SITUAŢIA ŞCOLARĂ A ELEVILOR REPETENŢI / EXMATRICULAŢI   se prezintă astfel: 

ANUL SCOLAR 
Situaţie 

neîncheiată 
Exmatriculaţi Repetenţi Retrasi 

Alte situaţii 
(Transferaţi la 

alte unităţi) 

Total 

2017-2018 0 1 0 14 0 15 

2018-2019 0 6 0 31 1 38 

2019-2020 0 3 0 19 0 22 

TOTAL 0 16 2 79 1 98 
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Cauza principală a scăderii notei la purtare o reprezintă absenţele nemotivate. Şcoala Postliceală  Sanitară 

“Sfantul Ioan”  a urmărit asigurarea unui climat de ordine şi disciplină în timpul orelor şi a pauzelor, pentru prevenirea unor 

situaţii conflictuale şi de violenţă în rândul elevilor, profesorii diriginţi având un rol important. 

 

 
MONITORIZAREA FRECVENŢEI ELEVILOR 

 

ANUL  

2017-2018 

Nr.elevi inscrisi la 
inceput de an 

Nr.elevi rămași la 
sfarsit de an 

absente motivate absente nemotivate total 

I  95 85 571 6 / elev 985 10 / elev 1.556 – 16/elev 

II  75 72 377 5 / elev 1.023 13 / elev 1.400 – 18/elev 

III  71 69 182 3 / elev 938 13 / elev 1.120 – 16/elev 

TOTAL 241 226 1130 5 / elev 2946 12 / elev 4076  – 17/elev  
 

ANUL / 
CLASA 

2018-2019 

Nr.elevi inscrisi la 
inceput de an 

Nr.elevi rămași la 
sfarsit de an 

absente motivate absente nemotivate total 

I 144 115 804  6 / elev 1651 11/ elev 2.455 – 17/elev 

II  86 82 770 9 / elev 851 10/ elev 1.621 – 19/elev 

III  72 67 796 11 / elev 1712 23/elev 2.508 – 34/elev 

TOTAL 302 264 2370 8 / elev 4214 14 / elev 6584 – 22/elev 
 

ANUL / 
CLASA 

2019-2020 

Nr.elevi inscrisi la 
inceput de an 

Nr.elevi rămași la 
sfarsit de an 

absente motivate absente nemotivate total 

I 110 98 774 7 / elev 1110 10 / elev 1884 – 17/elev 

II 116 108 308 3 / elev 1003 9 / elev 1311 – 12/elev 

III  84 82 115 1 / elev 657 8 / elev 772 – 9/elev  

TOTAL 310 288 1197 4 / elev 2770 9 / elev 3967 – 13/elev 
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Absenteismul şcolar reprezintă un fenomen complex, cu multiple cauze şi factori de risc interconectaţi care explică 

particularităţile acestui comportament problematic. 

Cele mai frecvente cauze sesizate sunt cele care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului, oboseală, 

anxietate sau cauze ce ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: probleme cauzate de locurile de muncă,  elevii 

adulţi fiind foarte ocupaţi la randul lor cu propriile familii.  Din păcate, absenteismul este în creştere, iar ignorarea sau 

pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. Astfel o cauză foarte importantă este şi variabila vârstă:  

la elevii adulţi  - absenţele de la ore sunt rezultatul unei opţiuni; cauzele pot fi de ordin personal, socio-profesional sau 

familial.. 

 În cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul Ioan” sunt aplicate măsuri ameliorative specifice fiecărei clase. 

Dirigintele urmăreşte zilnic frecvenţa elevilor din clasa pe care o conduce şi comunică permanent cu elevii cu privire la 

frecvenţa.  Fiecare profesor trebuie să manifeste interes sporit faţă de prezenţa la ore a elevilor, să cultive elevilor interesul 

şi dragostea faţă de obiectul de studiu pe care îl predă. 

În anul școlar 2019-2020 din cauza situației epidemiologice, în contextul răspândirii infecțiilor cu SarsCov2, odată 

cu trecerea activităților didactice în mediul on line, dat fiind faptul că în foarte scurt timp au fost create toate condițiile pentru 

participarea elevilor la cursuri în sistemul on line, acesta a constituit un avantaj pentru unii dintre elevi, aceștia reușind să 

înregistreze o participare mult mai buna la cursuri, dat fiind accesul şi participarea facile la activităţile didactice.  

 
 

SITUAŢIA MEDIILOR ELEVILOR PROMOVAŢI ÎN ANUL ŞCOLAR  2017 – 2018 

ANUL 
 

NUMĂR ELEVI 
ÎNSCRIŞI LA 

ÎNCEPUT DE AN 
ŞCOLAR 

NUMĂR  
ELEVI 

PROMOVAŢI 

MEDIILE AU FOST CUPRINSE ÎNTRE: 

5.00 – 5.99 6.00 – 6.99 7.00 – 7.99 8.00 – 8.99 9.00 – 9.99 10 

I  95 85 0 3 12 31 39 0 

II 75 72 1 2 12 28 27 2 

III 71 69 0 4 19 25 19 2 

TOTAL 241 226 1 9 43 84 85 4 

5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
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SITUAŢIA MEDIILOR ELEVILOR PROMOVAŢI ÎN ANUL ŞCOLAR  2018 – 2019 

ANUL 

NUMĂR ELEVI 
ÎNSCRIŞI LA 
ÎNCEPUT DE 
AN ŞCOLAR 

NUMĂR  
ELEVI 

PROMOVAŢI 

MEDIILE AU FOST CUPRINSE ÎNTRE: 

5.00 – 
5.99 

6.00 – 
6.99 

7.00 – 
7.99 

8.00 – 
8.99 

9.00 – 
9.99 

10 

I 144 115 0 2 20 28 65 0 

II 86 82 1 1 10 32 32 6 

III 72 67 0 6 15 21 22 3 

TOTAL 302 264 1 9 45 81 119 9 

5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

 
 

SITUAŢIA MEDIILOR ELEVILOR PROMOVAŢI ÎN ANUL ŞCOLAR  2019 – 2020 

ANUL/CLASA 

NUMĂR ELEVI 
ÎNSCRIŞI LA 
ÎNCEPUT DE 
AN ŞCOLAR 

NUMĂR  
ELEVI 

PROMOVAŢI 

MEDIILE AU FOST CUPRINSE ÎNTRE: 

5.00 – 
5.99 

6.00 – 
6.99 

7.00 – 
7.99 

8.00 – 
8.99 

9.00 – 
9.99 

10 

I 110 98 0 1 9 35 49 4 

II 116 108 0 0 10 29 56 13 

III  84 82 1 4 15 27 29 6 

TOTAL 310 288 1 5 34 91 34 23 

 

 

5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
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SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE  

Specializarea „ASISTENT MEDICAL GENERALIST” 
 

STATISTICĂ COMPARATIVĂ 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 

 

Anul şcolar 
Elevi 

înscrişi 
Elevi 

prezenţi 
Admiși 

Mediile obţinute Media 
generală pe 

şcoală 
5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2016-2017 66 66 66 - - 1 17 41 7 9,20 

2017-2018 67 67 67 - 1 4 15 47 - 9,20 

2018-2019 67 67 67 - - 6 14 45 2 9,20 

2019-2020 81 81 80 - 1 3 29 47 - 9,13 

 

 
SITUAŢIA STATISCTICĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE LA  PROBA PRACTICĂ 

 

Anul şcolar 
Elevi 
înscrişi  

Elevi 
prezenţi 

Mediile obţinute Media 
generală pe 

şcoală 
5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2016-2017 66 66 - - - 4 17 45 9,71 

2017-2018 67 67 - - 1 7 16 43 9,51 

2018-2019 67 67 - - 2 9 18 38 9,37 

2019-2020 81 81 1 1 16 28 33 2 8,73 

 

 
SITUAŢIA STATISCTICĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE LA  PROBA SCRISĂ 

 

  

Anul şcolar 
Elevi 
înscrişi  

Elevi 
prezenţi 

Mediile obţinute Media generală 
pe şcoală 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2016-2017 66 66 3 8 12 16 20 7 8,39 

2017-2018 67 67 5 6 5 23 28 1 8,37 

2018-2019 67 67 2 5 11 18 23 3 8,54 

2019-2020 81 80 - 1 14 31 34 - 8,74 

 

 
SITUAŢIA STATISCTICĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE LA SUSŢINEREA A PROIECTULUI 

 

Anul şcolar 
Elevi 
înscrişi  

Elevi 
prezenţi 

Mediile obţinute Media 
generală pe 

şcoală 
5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2016-2017 66 66 - - - - 10 56 9,75 

2017-2018 67 67 - - - 7 5 55 9,71 

2018-2019 67 67 - - - 6 18 43 9,65 

2019-2020 81 80 - - 1 2 2 75 9,88 

 
 

Începând cu anul şcolar 2016-2017, în urma acreditării şcolii, Examenul de certificare a calificării profesionale a 

absolvenţilor Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul Ioan” a fost susţinut în Centrul de examen organizat la Şcoala Postliceală 

Sanitară „Sfântul Ioan”. În fiecare an, şcoala a fost desemnată Centru de examen prin decizia ISMB, pentru calificarea 

Asistent Medical Generalist. Comisia de examen desemnată, de asemena, prin decizia ISMB, a avut în vedere respectarea 

întocmai a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul postliceal aprobată cu 

O.M.E.N. nr.5005/02.12.2014 cu modificările şi completările ulterioare, a Prevederilor privind Graficul de desfăşurare a 

examenelor, precum  şi a  Ordinului nr. 4.494 din 10 iunie 2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212583
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organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică 

și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, pentru sesiunea 2020.  

Conform Ordinului 4.494 din 10 iunie 2020, probele examenului de certificare, cu excepţia susţinerii proiectului au 

fost echivalate cu mediile din cei trei ani de studii, astfel media generală de absolvire rezultată a fost mai mică decât în anii 

anteriori. 

 
 

DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ  
A  ABSOLVENŢILOR 

PROMOŢIILE 2017-2018 / 2018-2019/ 2019-2020 
 

 An școlar 
2017-2018 

An școlar  
2018-2019 

An școlar  
2019-2020 

 

Numărul de absolvenți ai nivelului care și-au continuat studiile în învățământul 
superior 

4 
 

1 
 

1 
 

Numărul de absolvenți ai nivelului postliceal care s-au angajat în domeniul 
calificării 

48 
 

40 
 

49 
 

Numărul de absolvenți ai nivelului postliceal  care s-au angajat și și-au continuat 
studiile în învățământul superior 

- - 
 

- 
 

Numărul de absolvenți ai nivelului postliceal care au plecat din țară 5 
 

1 
 

1 
 

Numărul de absolvenți ai nivelului postliceal  pentru care nu există date 8 
 

25 
 

29 
 

TOTAL 67 
 

67 
 

80 
 

 
Este de remarcat procentul mare de absolvenţi care s-au angajat în domeniul pentru care s-au calificat (peste 70% 

în anii 2018 şi 2019) şi peste 60% în 2020 (pentru acest an datele sunt în dinamică). Colectivul şcolii consideră aceste 

procente o recunoaştere a nivelului de pregătire al absolvenţilor noştri. Acest aspect este subliniat şi de feed-back-ul pozitiv 

primit din partea unităţilor sanitare angajatoare. Un număr important de absolvenţi s-au angajat în unităţi sanitare publice, pe 

baza susţinerii concursurilor pe post. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212582
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212582
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2.2.2 PREDAREA SI ÎNVĂŢAREA 

 Obiectivul major al reformei sub aspect curricular este realizarea calităţii învăţământului la nivelul şcolii.  

Strategia de acţiune a şcolii urmăreşte aspectele :  

 - Dezvoltarea autonomiei profesorului şi autonomiei instituţiei  

 - Crearea de oportunităţi pentru atingerea standardelor de pregătire profesională în scopul obţinerii de rezultate 

imediate dar şi pe termen lung, finalizate cu rezultate bune şi foarte bune la examenele de sfârşit de ciclu  

 - Implicarea corespunzătoare şi eficientă a  partenerilor sociali  în procesul de educare a tinerilor pentru ca 

viitoarea inserţie socială a acestora să se realizeze cu succes.  

Pentru analiza procesului de predare-învăţare sunt  constituite echipe la nivelul fiecărei catedre. Echipele 

evaluează activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre şi întocmesc un raport. Analiza rapoartelor  

urmăreştelurmătoarele aspecte:  

 Identificarea stilurilor de învăţare la toţi elevii şcolii astfel încît profesorii să-şi adapteze demersul didactic 

la nevoile elevilor (dovezi : dosarele diriginţilor,  catalogul clasei,  proiectarea lecţiilor, chestionare ); 

 În urma aplicării testelor predictive stabilirea unor  programe ferme pentru recuperarea cunoştinţelor de 

bază (dovezi: rapoarte catedre, planuri remediale); 

 Rezultatele la invatatura in urma parcurgerii programelor de recuperare 

 Constatarea feed-backului  asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 

 Măsurile pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de 

evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

 Constatarea eficientei actiunii profesorilor  (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu testele finale 

denotă progresul şcolar,  conform rapoartelor catedrelor); 

 Cuantificarea in procente a integrarii  resurselor  materiale existente în şcoală în lecţie pentru sprijinirea 

învăţării (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare,  planurile de lecţie,  fişele de asistenţe la lecţie). 

 Rezultatele la examenele de absolvire (sursa: statisticile şcolii); 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice,  participarea la 

cursuri de formare,  activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare  şi realizarea programelor pentru pregătirea suplimentară a elevilor; 

 Tratarea individuală a elevilor,  după nevoile fiecăruia; 

Cultura de specialitate se construieşte pe baza culturii generale, se dobândeşte pe trepte superioare ale nivelului 

de învăţământ, când devine treptat predominantă, favorizând, în final, profesionalizarea. 

Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare învăţare în urma căruia elevii dobândesc 

competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă. Majoritatea elevilor se adaptează uşor la 

schimbările apărute pe piaţa muncii interne şi externe. 

 Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare 

individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev. 

 Reuşita procesului de predare învăţare este asigurată de formarea continuă a cadrelor didactice, utilizarea învăţării 

centrate pe elev şi pentru elevii cu nevoi speciale, implementatrea unui program de sprijin în învăţare. 

Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului profesional - postliceal şi tehnic presupune:  
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 • preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de instrumente 

curriculare pentru toate modulele ;  

 • antrenarea unui număr mai mare de cadre didactice,  ca grup de iniţiativă,  în aplicarea unor strategii didactice 

corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor în funcţie de colectivul de elevi;  

 • motivarea elevilor în activitatea de identificare,  ordonare şi valorificare a informaţiei;  

 • antrenarea unui grup de cadre didactice,  care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de schimbare,  în activităţi 

care vizează centrarea activităţii pe elev;  

 • consultarea comunităţii locale şi a uniatilor sanitare  pentru a stabili parcursurile opţionale pe care le vor urma 

elevii pentru a uşura inserţia socială a absolvenţilor;  

 • abordarea interdisciplinară a conţinuturilor  care să vizeze dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de 

calcul pentru identificarea,  stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii 

informaţiei în domeniul vizat de formare;  

 • formarea internă a profesorilor.  

Monitorizarea procesului instructiv – educativ 

Activitatea didactică s-a realizat în bune condiţii, conform cerinţelor actuale de proiectare şi evaluare a procesului 

instructiv educativ. Afirmaţia este întărită de asistenţele echipei manageriale prin fişele de observaţii şi notele de 10 

respectiv calificativele FB de la inspecţiile curente şi inspecţiile speciale realizate.  

Cadrele didactice în procent de 90% îşi întocmesc corect portofoliile, le completează cu noutăţile didactice apărute 

şi le utilizează funcţional. Elevii primesc ajutor pentru obţinerea informaţiilor necesare, de la profesori, diriginţi, biblioteca 

şcolii, internet (site-ul şcolii: www.sanitari.ro) şi pliantul şcolii (oferta educaţională).  

Strategiile didactice favorizează învăţarea activă având caracter participativ din partea elevilor. Tot mai multe cadre 

didactice pun în practică principiile benefice ale învăţării centrate pe elev, astfel orele de predare-învăţare devenind mai 

atractive. Ca dovadă stau documentele de planificare a unităţilor de învăţare, portofoliile profesorilor care conţin toate 

documentele legate de tehnicile activ-participative folosite la lecţii, fişele de interasistenţe ale comisiilor metodice şi fişele de 

monitorizare internă realizate de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

Rapoartele de autoevaluare anuale realizate de CEAC, au identificat an de an o serie de puncte tari cheiei:  

 - autoevaluările sistemului de calitate se fac anual şi sunt validate de către ISMB 

 - întregul proces de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete de specialitate, laboratoare şi săli de demonstraţii  

care îndeplinesc standardele cerute;  

 - elevii au acces la resursele de învăţare care răspund nevoilor lor;  

 -  programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, în condiţiile prevăzute 

de lege;  

 - resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe activ;  

 - obiectivele învăţării sunt adaptate nevoilor elevilor şi asigură egalitatea şanselor;  

 - elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă 

loc;  

 - procedurile şi condiţiile privind examenele de absolvire şi metodologia de organizare a examenelor finale sunt 

comunicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi;  

 - managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare;  

 - toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de autoevaluare.  
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Frecventa elevilor - Frecventa la cursuri a elevilor reprezinta un obiectiv de baza al conducerii. La nivelul scolii este  

constituita prin decizia conducerii – Comisia de disciplina, notare ritmica, monitorizarea  frecventei elevilor si 

combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar care prezinta informari şi rapoarte in sedintele consiliului profesoral 

şi al celui de administrate. Şcoala monitorizează  evidenta absentelor la ore ale elevilor şi progresului la invatatura. Periodic,  

se analizează de către membrii CEAC modul in care profesorii respecta ritmicitatea notarii. 

Situatia asistentelor la ore - Asistentele la ore sunt efectuate periodic de conducerea scolii corespunzator  cu 

numarul de ore stabilite in acest scop. 

Instrumente de evaluare elaborate la nivelul catedrelor - Catedrele pe baza documentelor elaborate de 

conducerea scolii isi intocmesc  propriile instrumente de evaluare şi de planificare a activitatilor pe care le desfasoara. 

Cunoasterea metodologiei de organizare şi desfasurare a examenului de certificare a calificării profesionale- 

La inceputul anului 3 de invatamant,  scoala elaborează pentru elevi,  Mape de informare diferentiate,  privind examenul 

examenul de certificare. Mapele contin materiale referitoare la calendarul de desfasurare a examenului,  probele de 

examen,  metodologia de organizare,  temele de proiect,  s.a.  

 

IMPLEMENTARE ȘCOALA ONLINE 
2019-2020  

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE 
PRIVIND MODUL ÎN CARE ACTIVITĂȚILE DIDACTICE S-AU DESFĂȘURAT  

DUPĂ INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ, RESPECTIV, STĂRII DE ALERTĂ 

 
Etapele pregătirii  implementării activitățiilor în mediul on-line 

 

1. Crearea contului pe unitate pentru aplicația ZOOM și crearea conturilor de e-mail pentru profesori cu 

codificatia @sanitari.ro pentru generarea invitațiilor în ZOOM – martie 2020 

2. A fost creat un cont ZOOM la nivelul unității de învățământ, iar pe baza acelui cont de unitate au fost 

create conturi pentru toți salariații liceului pe server-ul nostru de e-mail, pe domeniul @sanitari.ro, pentru 

organizarea activitățile școlare la nivel centralizat și unitar.  

Managementul unității a putut astfel, monitoriza activitățile desfășurate (a fost creat un cont 

scoalapostliceala@gmail.com – pentru salvarea unei copii a tuturor invitațiilor generate de aplicația Zoom, pentru 

orele desfășurate prin video-conferințe, pentru a se putea colecta dovezi în acest sens.  

3. Programarea tuturor video-conferințelor s-a realizat de către managerul școlii,  împreună cu 

administratorul domeniilor și platformelor licențiate pe unitate.   

S-au realizat sesiuni de intruire cu toți salariații, cu elevii și cu părinții elevilor. 

4. Înregistrare la Institutul Central de Informatică (ICI – prin serviciul Rotld) a domeniului nou pe unitate, cu 

codificația www.scoalapostliceala.ro =  data 20.03.2020 

5. Înregistrare Licența Google Suite  for Education pentru domeniul scoalapostliceala.ro =  data 20.03.2020 

6. Au fost create clasele în aplicația Google Classroom pentru postarea de teme, de evaluare și de întălniri 

cu elevii pentru sprijin și suport în etapele de instruire. 

 
 

mailto:scoalapostliceala@gmail.com
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2.2.3 CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 

Şcoala Postliceala Sanitară “Sfântul Ioan” din Bucureşti are ca obiect de activitate organizarea de învăţământ 

postliceal, domeniul SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ, calificarea profesională ASISTENT MEDICAL 

GENERALIST -  NIVEL 5. 

Potrivit OUG 144/2008 modificată și completată cu LEGEA Nr. 278/2015 activitățile exercitate cu titlul profesional 

de asistentul medical generalist ca urmare a însuşirii competenţelor de bază în cursul formării profesionale de nivel 

postliceal sunt:  

a) stabilirea nevoilor de ingrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate, de 

natură preventivă, curativă și de recuperare;  

b) administrarea tratamentului, conform prescripțiilor medicului;  

c) protejarea și ameliorarea sănătății;  

d) elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate;  

e) facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc;  

f) participarea la protejarea mediului ambiant;  

g) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată;  

h) organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;  

i) participarea asistenților medicali generaliști abilitați ca formatori, la pregătirea teoretică și practică a asistenților 

medicali generaliști în cadrul programelor de educație continuă;  

j) pregătirea personalului sanitar auxiliar;  

k) desfășurarea de activități de educație în instituții de învățământ pentru pregătirea viitorilor asistenți medicali.  

Programul de formare al asistentului medical generalist include 4648 de ore de formare teoretică şi clinică, și 

are o durată de 3 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă (zi).  

Formarea teoretică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical generalist prin care asistenţii 

medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale necesare.  

Formarea clinică se defineşte ca fiind partea din formare prin care asistentul medical generalist învaţă, în cadrul 

unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau cu o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să 

evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite.  

Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să coordoneze o echipă şi să 

organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor sanitare 

sau al colectivităţii. Această formare se desfășoară în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în colectivitate, inclusiv 

servicii de îngrijire medicală la domiciliu. 

o În anul şcolar 2020–2021  la Şcoala Postliceală  Sanitară „SFÂNTUL IOAN”,  desfăşoasră procesul de 

predare-învăţare-evaluare conform - O.M.E.N. nr. 3499/29.03.2018  

 Anexa nr. 1– Standardul de pregătire profesională pentru calificarea Asistent medical generalist; 

 Anexa nr. 2– Planul de învăţământ pentru calificarea Asistent medical generalist ; 

 Anexa nr. 3– Programa şcolară pentru calificarea Asistent medical generalist. 

 
Structura anului şcolar cuprinde un număr de 42 săptămâni repartizate câte 21 de săptămâni pe fiecare 

semestru.  
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Pentru fiecare an de studiu, raportul între săptămânile de învăţământ  teoretic şi cele de învăţământ clinic se prezintă astfel: 

 

 

  
 

LISTA PLANURILOR-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
APROBATE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI, NAȚIONALE ŞI UTILIZATE ÎN CADRUL  

ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE "SFÂNTUL IOAN" 
 

NIVELUL DE 
ÎNVĂŢMĂMÂNT 

ANUL DE 
STUDIU 

DOMENIUL 
CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 

DENUMIREA 
DOCUMENTUL
UI, NUMĂRUL 

ŞI DATA 
APROBĂRII 

Standardele de 
pregătire 

profesională 

Planul de 
învăţământ 

Programa 
şcolară 

ŞCOALA 
POSTLICEALĂ 

ANUL I 
SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ 
PEDAGOGICĂ 

ASISTENT 
MEDICAL 
GENERALIST 

OMEN 
3499/29.03.2018 
 

Anexa 1 la 
OMEN 
3499/29.03.2018 

Anexa 2 
OMEN 
3499/29.03.
2018 

Anexa 3 
OMEN 
3499/29.03.
2018 

ANUL II 
SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ 
PEDAGOGICĂ 

ASISTENT 
MEDICAL 
GENERALIST 

OMEN 
3499/29.03.2018 
 

Anexa 1 la 
OMEN 
3499/29.03.2018 

Anexa 2 
OMEN 
3499/29.03.
2018 

Anexa 3 
OMEN 
3499/29.03.
2018 

ANUL III 
SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ 
PEDAGOGICĂ 

ASISTENT 
MEDICAL 
GENERALIST 

OMEN 
3499/29.03.2018 
 

Anexa 1 la 
OMEN 
3499/29.03.2018 

Anexa 2 
OMEN 
3499/29.03.
2018 

Anexa 3 
OMEN 
3499/29.03.
2018 

Planurile-cadru de învăţământ sunt aplicate conform Precizărilor referitoare la aplicarea nomenclatoarelor 

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare 

privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2020-2021, Notei M.EN.  nr. 35553/06.10.2020.  

 

RAPORTUL  
între săptămânile de 

învăţământ  teoretic şi cele 
de învăţământ clinic 

Anul I 
28 săptămâni  învăţământ 

teoretic (în şcoală) 

14  săptămâni  învăţământ 
clinic  (în spitale) 

 

Anul II  
22 săptămâni  învăţământ 

teoretic (în şcoală) 

20  săptămâni  învăţământ 
clinic  (în spitale) 

     

Anul III   
20 săptămâni  învăţământ 

teoretic (în şcoală) 

22  săptămâni  învăţământ 
clinic (în spitale) 

 

Structura anului şcolar 
Asistent Medical Generalist 

42 de săptămâni de şcoală 

Semestrul I 
21 săptămâni de şcoală 

Semestrul II 
21 săptămâni de şcoală 
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Proiectul planului de scolarizare a fost realizat având in vedere gradul de adaptare la nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel local si prevederile PLAI. Procesul instructiv-educativ se desfăsoară pe baza planurilor cadru, planurilor 

de învăţământ, a standardelor de pregătire.  

S-a ţinut seama în alegerea specializărilor de resursele umane si materiale ale scolii, de sugestiile colegilor si ale 

comunităţii locale. 

Modalitati de promovare a ofertei scolare 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” şi-a formulat un plan de acţiune privind activitatea de promovare a ofertei 

educaţionale şi a imaginii şcolii. Iată câteva din aspectele vizate în ceea ce priveşte: 

a) promovarea imaginii şcolii 

 Colaborarea eficientă cu toţi beneficiarii actului educaţional. 

 Diseminarea experienţelor pozitive, a proiectelor desfăşurate în cadrul instituţiei, pe site-ul şcolii. 

 Asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în structuri parteneriale, 

conducerea locală, conducerea spitalelor, în ceea ce priveşte adecvarea ofertei educaţionale a şcolii la specificul 

comunitar. 

 Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale.  

 Reactualizarea periodică a site-ului şcolii. 

b) promovarea ofertei educaţionale 

 Crearea şi promovarea ofertei educaţionale 

 Promovarea ofertei educaţionale a şcolii în cadrul comunităţii locale; 

 Realizarea de materiale de informare şi promovare a ofertei educaţionale; 

 Distribuirea materialelor informative sub formă de pliante, fluturaşi, extrase din oferta educaţională în reţeaua 

şcolară; echipele stabilite vor avea discuţii cu directorii, diriginţii, elevii claselor a XII-a  şi cu părintii acestora 

cu privire la oferta educaţională a şcolii. 

 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în comunitatea 

locală 
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2.2.4 MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE  

Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt alese în funcţie de 

tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. 

O atenţie specială  se va  acorda  asigurării bazei materiale,  mijloacelor de instruire,  ca suport pentru curriculum,  

prin care să se faciliteze trecerea la un învăţământ centrat pe elev. Actualizarea materialelor şi resurselor didactice necesită 

resurse financiare mari,  face necesară atragerea de sponsorizări,  parteneriate cu unităţi medicale. 

În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului,  se încerca ca prin modul de dotare a  laboratoarelor,  cabinetelor prin  

materialele didactice necesare,  şi prin echipamentele de instruire să fie promovată transformarea elevului într-un factor 

activ al propriei instruiri. Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire vor fi  variate şi  alese în 

funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei.  Educaţia şcolară este acţiunea specific umană care se desfăşoară 

conştient de către un profesor,  pe baza unor principii şi cu ajutorul unor metode şi mijloace specifice. În cadrul activităţilor 

de predare factorii cei mai importanţi ai educaţiei  sunt profesorul,  elevul şi conţinutul specific. 

Prin urmare,  pentru o bună reuşită a educaţiei şcolare este nevoie ca profesorii să aleagă pentru fiecare lecţie din 

toate metodele existente pe cele adecvate în funcţie de Competenţele generale şi Competenţele specifice,  de tipul de 

lecţie,  de resursele psihologice ale clasei,  dar şi mijloacele didactice sau resursele materiale pe care le are la dispoziţie. 

În cadrul activităţii de predare-învăţare,  materialele didactice pentru predarea orelor din şcoală se pot grupa după 

cum urmează: 

- Materiale informativ-demonstrative,  având funcţie pedagogică informativ demonstrativă,  ajutând pe profesor să 

exemplifice şi să ilustreze unele noţiuni,  să concretizeze unele idei sau să demonstreze unele afirmaţii. Ele sunt: 

 materiale intuitive,  care ajută pe elev să perceapă realitatea.   

 materiale figurative (reprezentări figurative) exemplu: ilustraţii,  planşe,  manechine, mulaje, instrumentar medical  şi 

alte dotări specifice existente în laboratoare şi sali  etc. 

 materiale digitale educaţionale (prezentări electronice,  softuri specializate, lecţii în format electronic) 

 materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: fişe de lucru,  fişe de tip rebus,  teste de evaluare. 

- Mijloace IT care pot fi folosite în activităţile de instrurire sunt:  

 videoproiectorul 

 calculatorul şi reţea de calculatoare/ tablete  

 cd-uri şi  dvd-uri (exemple filme documentare ş.a.) 

 flipchart digital 

 rețea WiFi de mare viteză pe toată suprafața școlii 

- Mijloace de învăţământ specifice:  

 Manechine nursing adult 

 Brațe perfuzie multi venă  

 Canapele de consultații 

 Instrumentar medical 

Pentru învățământul on line platforma Google Classroom, pentru videoconferințe, comunicare cu elevii, pentru activități 

didactice sincron și asincron.  
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2.2.5 PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI 
 

Nevoia de a face faţă la cerinţele şi exigenţele societăţii contemporane, impune tot mai mult parteneriatul dintre 

scoala noastră şi unități sanitare, având ca obiective stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, 

valorificarea experienţei în domeniu pentru formarea deprinderilor practice ale elevilor şi integrarea socio-profesionala a 

absolvenţilor. 

In contextul strategiei de dezvoltare instituţională şi de creştere continuă a calităţii educaţiei, Şcoala Postliceală 

Sanitară “Sfântul Ioan” va fi interesată permanent de a desfăşura activităţii parteneriale în toate direcţiile ce 

fundamentează actul educaţional modern şi va încheia contracte cu spitale şi unităţi medicale pentru desfăşurarea 

activităţii de învăţământ medical (stagii clinice / practice) în conformitate cu curriculum -ul naţional şi cu Legea Nr. 95 / 

2006 şi cu Metodologia colaborării dintre spitale şi unităţile de învăţământ medical aprobată prin O.M.S. Nr. 140 / 1515 / 

26.01.2007.; parteneriate pe teme de interes civic şi comunitar; parteneriate de colaborare cu instituţii de 

învăţământ liceal, postliceal şi superior din Romania - având ca obiect desfaşurarea în comun de activităţi 

educaţionale, acţiuni civice şi organizarea / participarea de conferinţe pe teme educaţionale şi de interes general;  

Au fost încheiate convenţii-contract cu: spitale pentru asigurarea condiţiilor de pregătire practica a elevilor, conform 

standardelor de pregătire profesională.  

CENTRALIZATOR  
CU PARTENERIATE ÎNCHEIATE  

 

1. PARTENERIATE CU UNITĂȚI SANITARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN DOMENIILE DE CALIFICARE 
PENTRU REALIZAREA STAGIILOR DE INSTRUIRE PRACTICA/STAGIILE CLINICE 

NR. 
CRT. 

UNITATEA SANITARĂ TIPUL DOCUMENTULUI / OBIECTUL 

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE 
PERIOADA DE 

DERULARE  ŞPSSI 
UNITATEA  
MEDICALĂ 

1.  
SPITALUL CLINIC 

„COLŢEA” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

19/03.11.2011 18023/10.11.2011 

ANII ŞCOLAR 
2011 – 2020  

ACTE ADIȚIONALE 

166/23.10.2012 12814/24.10.2012 

292/11.09.2013 12064/23.09.2013 

512/29.09.2014 14714/30.09.2014 

713/07.09.2015 16755/07.09.2015 

959/23.09.2016 19110/28.09.2016 

1785/28.09.2017 20921/29.09.2017 

1382/10.09.2018 19143/10.09.2018 

1456/13.09.2019 17795/16.09.2019 

2.  
SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ „SFÂNTUL 

IOAN” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

728/09.09.2015 21974/10.09.2015 

ANII ŞCOLAR 
2011 – 2019 

ACTE ADIȚIONALE 

960/23.09.2016  

1780/28.09.2017 20128/28.09.2017 

1371/06.09.2018 15272/07.09.2018 

1372/05.09.2019 18355/05.09.2019 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

182/03.02.2021 2680/05.02.2020 
ANUL ȘCOLAR 

2020-2021 

3.  MEDICOVER S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

410/ 
29.03.2018 

43611/ 
29.03.2018 

ANUL ŞCOLAR 
2017 – 2018 

4.  
CENTRUL MEDICAL 

UNIREA S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

534/ 
02.10.2019 

 
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 
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5.  
EUROCLINIC  

HOSPITAL S.A. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

535/ 
02.10.2019 

 
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 

6.  
DELTA HEALTH  

CARE S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

536/ 
02.10.2019 

 
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 

7.  

SPITALUL 
UNIVERSITAR DE 

URGENŢĂ 
BUCUREŞTI 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

1730/ 
13.11.2019 

 
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 

8.  

SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ PENTRU 

COPII „GRIGORE 
ALEXANDRESCU” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

1849/18.12.2019  
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 

9.  CLINICA NEUROPAIN 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

1821/ 
09.12.2019 

 
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 

10.  

CENTRUL 
REZIDENŢIAL 

PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE 

„CONACUL BUNICII 
OLGA” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

1832/ 
11.12.2019 

 
ANUL ŞCOLAR 

2019 – 2020 

11.  
SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ „SFÂNTUL  

PANTELIMON” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

195/ 
08.02.2021 

3111/ 
21.02.2021 

ANUL ŞCOLAR 
2020 – 2021  

12.  

SPITALUL DE 
URGENȚĂ 

PROFESOR DOCTOR 
„DIMITRIE GEROTA” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

232/ 
11.02.2021 

1071.417/ 
10.02.2021 

ANUL ŞCOLAR 
2020 – 2021  

13.  
C.M.I. DR. BANCU 

NICULINA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

220/ 
09.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 
 

14.  
C.M.I.  DR. GHIŢĂ 
ADRIAN CĂTĂLIN 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

309/ 
26.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

15.  
S.C. ELENA MARIA 

MEDICAL CARE S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

174/ 
01.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

16.  
SPITALUL 

UNIVERSITAR DE 
URGENŢĂ „ELIAS” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

314/ 
01.03.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

17.  
S.C.M. POLI-MED 

APACA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

295/ 
22.02.2021 

19/ 
22.02.2021 

ANUL ŞCOLAR 
2020 – 2021  

18.  
C.M.I. DR.  FULGA 

VALERIU 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

300/ 
23.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

19.  
LUM MED FAMILY 

S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

304/ 
23.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

20.  
S.C. CRIS MED 
FAMILY S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

329/ 
01.03.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

21.  
C.M.I. DR. TUDOR 

DANIELA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

306/ 
24.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

22.  S.C. STELLA MARIS CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 315/  ANUL ŞCOLAR 
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S.R.L. COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-

FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

01.03.2021 2020 – 2021  

23.  

CENTRUL 
REZIDENŢIAL 

PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE 

„CONACUL BUNICII 
OLGA” 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

305/ 
24.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

24.  
C.M.I. DR.  UNGURU 

MIHAELA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

303/ 
23.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

25.  
C.M.I. DR. 

GEORGESCU 
MONICA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

218/ 
09.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

26.  
CENTRUL MEDICAL 

SIMONA S.A. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

404/ 
10.03.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

27.  
S.C. LAKARE ALEX 

SR.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

268/ 
15.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

28.  
S.C. MEDICAL CITY 

BLUE S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

396/ 
08.03.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 

29.  S.C. SANADOR S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

201/ 
09.02.2021 

277/ 
11.02.2021 

ANUL ŞCOLAR 
2020 – 2021 

30.  
S.C. ANIMA 

SPECIALITY MEDICAL 
SERVICES S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

264/ 
15.02.2021 

211334/ 
15.02.2021 

ANUL ŞCOLAR 
2020 – 2021  

31.  

DIRECŢIA GENERALĂ 
DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA 

COPILULUI SECTOR 3 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

254/ 
12.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 

32.  
C.M.I. DR. BURDUJA 

MARIANA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

229/ 
10.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021  

33.  
S.C. GRAL MEDICAL 

S.R.L. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

190/ 
05.02.2021 

2330/22.02.2021 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 

34.  S.C. MEDLIFE S.A. 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

242/ 
11.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 
 

35.  
C.M.I. DR. FLOREA T. 

CĂTĂLINA 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

292/ 
14.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 
 

36.  ROYAL HOSPITAL 

CONTRACT DE PRACTICĂ/ CONTRACT DE 
COLABORARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-
FARMACEUTIC, POSTLICEAL  ÎN SPITAL 

224/ 
10.02.2021 

 
ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 
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2.  PARTENERIATE/ACORDURI  INCHEIATE / ÎN DERULARE  

NR. 
CRT. 

INSTITUȚIA TIPUL DOCUMENTULUI / OBIECTUL 
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE ŞPSSI INSTITUȚIA 

1.  
SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ „SFÂNTUL 

IOAN” 

PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU 
DESFĂȘURAREA PROBI PRACTICE DIN CADRUL 

EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII 
PROFESIONALE SESIUNEA AUGUST 2017 

304/ 
20.02.2017 

4087/ 
20.02.2017 

16 – 17.08.2017 

2.  

ASOCIAŢIA 
SALVATORILOR 

VOLUNTARI PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PROTOCOL DE COLABORARE ÎN DOMENIUL 
INSTRUIRII EDUCAŢIEI ŞI INTERVENŢIEI 
VOLUNTARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

683/ 
18.05.2017 

 
ANUL ŞCOLAR 

2016 – 2017 
 

3.  
LICEUL TEORETIC 

„ATLAS” 

ACORD DE PARTENERIAT PROIECTUL 
EDUCAŢIONAL „ŞCOALA, START PENTRU 

SĂNĂTATE” 

925/ 
24.11.2017 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 
 

4.  
MAKRO-MIKRO 

CONSULTING GMBH 

ACORD DE PARTENERIAT 
PROGRAM DE INFORMARE A ELEVILOR ŞI 

SPRIJINIRE A ABSOLVENŢILOR ÎN INTEGRAREA 
PE PIAŢA MUNCII, ÎN DOMENIUL MEDICAL ÎN 

GERMANIA 

2046/ 
22.11.2017 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 
 

5.  
BLUEROCK 

HEALTHCARE LTD 

ACORD DE PARTENERIAT 
PROGRAM DE INFORMARE A ELEVILOR ŞI 

SPRIJINIRE A ABSOLVENŢILOR ÎN INTEGRAREA 
PE PIAŢA MUNCII, ÎN DOMENIUL MEDICAL ÎN 

MAREA BRITANIE 

2148/ 
18.12.2017 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

6.  
SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ „SFÂNTUL 

IOAN” 

PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU 
DESFĂȘURAREA PROBI PRACTICE DIN CADRUL 

EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII 
PROFESIONALE SESIUNEA AUGUST 2018 

275/ 
22.02.2018 

3351/ 
23.02.2018 

13 – 14.08.2018 

7.  
LICEUL TEHNOLOGIC 

„MIHAI VITEAZUL” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE 
„SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN CLASELE A XII-

A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ANUL I 

542/ 
16.5.2018 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

8.  
LICEUL TEHNOLOGIC 

„TIU DUMITRESCU” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE 
„SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN CLASELE A XII-

A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ANUL I 

527/ 
14.05.2018 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

9.  
LICEUL TEORETIC 

VIDELE 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE 
„SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN CLASELE A XII-

A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ANUL I 

539/ 
16.05.2018 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

10.  
COLEGIUL TEHNIC  

„MIHAI BRAVU” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE 
„SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN CLASELE A XII-

A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ANUL I 

528/ 
14.05.2018 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

11.  
LICEUL TEORETIC 
„LUCIAN BLAGA” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE 
„ SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN CLASELE A XII-

A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ANUL I 

526/ 
14.05.2018 

 
ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

12.  
LICEUL TEORETIC 

„NICHITA STĂNESCU” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE 
„SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN CLASELE A XII-

A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ANUL I 

533/ 
15.05.2018 

1648-
15.05.2018 

ANUL ŞCOLAR 
2017 – 2018 

13.  
LICEUL TEHNOLOGIC 

„MIRCEA 
VULCĂNESCU” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
PREZENTAREA ŞCOLII POSTLICEALE 

SANITARE” SFÂNTUL IOAN”, ELEVILOR DIN 
CLASELE A XII-A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN 

ANUL I 

545/ 
16.05.2018 

1009-
21.05.2018 

ANUL ŞCOLAR 
2017 – 2018 

14.  

AGENŢIA MUNICIPALĂ 
PENTRU OCUPAREA 
FORŢEI DE MUNCĂ 

BUCUREŞTI 
 ŞI I.S.M.B 

PROTOCOL DE COLABORARE 
DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COLABORARE 

DINTRE PĂRŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„INTESPO” 

 

504/08.05.2018 

AMOFM - 
1525/ 

13.03.2018 
ISMB 
6722/ 

14.03.2018 

ANUL ŞCOLAR 
2017 – 2018 

15.  
SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ „SFÂNTUL 

IOAN” 

PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU 
DESFĂȘURAREA PROBI PRACTICE DIN CADRUL 

EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII 
PROFESIONALE SESIUNEA AUGUST 2018 

456/ 
10.04.2019 

7830/ 
12.04.2019 

12 – 13.08.2019 
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16.  
LICEUL TEORETIC 

„ATLAS” 

ACORD DE PARTENERIAT PROIECTUL 
EDUCAŢIONAL „ŞCOALA, START PENTRU 

SĂNĂTATE” 

1808/ 
05.12.2019 

1236/ 
05.12.2019 

ANUL ŞCOLAR 
2018 – 2019 

 

17.  

AGENŢIA PENTRU 
PLĂŢI ŞI INSPECŢIE 

SOCIALĂ A 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI 

PROTOCOL DE COLABORARE 
DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COLABORARE 

DINTRE PĂRŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„INTESPO” POCU 135/2/3/113589 

 

681/ 
01.07.2019 

1587/ 
01.07.2019 

ANUL ŞCOLAR 
2018 – 2019 

 

18.  
ŞCOALA PRIMARĂ 
 „ANA LUGOJANA” 

ACORD DE PARTENERIAT 
PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI PENTRU 

1653/ 
14.10.2019 

376/ 
14.10.2019 

ANUL ŞCOLAR 
2019 – 2020 

19.  LICEUL „ PROFESIA” 
ACORDUL DE PARTENERIAT 

PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN DOMENIUL 
EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE 

1493/ 
21.09.2020 

1916/ 
22.09.2020 

ANUL ŞCOLAR 
2019 – 2021 

20.  

CENTRUL DE 
EXCELENȚĂ ÎN 
MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE ”RAISA 
PACALO” 

ACORD DE COLABORARE ÎN VEDEREA 
ORGANIZĂRII DE ACȚIUNI ȘI ACTIVITĂȚI 

COMUNE EDUCAȚIONALE 

260/ 
15.02.2021 

 
PERIOADA  
2020-2025 
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2.2.6 RESURSE UMANE 

INCADRAREA PERSONALULUI ŞCOLII 

Obţinerea personalitaţii juridice pentru Scoala Postliceala Sanitara “Sfântul Ioan” a permis ca, începând cu anul 

şcolar 2017-2018, cadrele didactice să fie încadrate direct la unitatea de învăţământ. Pentru desfăşurarea corespunzătoare 

a procesului instructiv - educativ, orele, catedrele, marea parte a posturile au fost acoperite cu cadre didactice calificate 

 Colectivul didactic se individualizează prin echilibrul din structura colectivului (tineri si persoane de vârsta medie), 

asa încât entuziasmul si spiritul de inovaţie al celor dintâi se îmbina eficient cu experienţa celorlalţi. Toţi profesorii din unitate 

dispun de o buna pregătire metodico – stiinţifică si participă frecvent la activităţi de formare continuă: 

- grade didactice și cursuri de formare – anual un număr de minim de 50% de cadre didactice participă la cel 

puţin un curs de formare profesională: curs evaluator, formator, acreditat de CNFPA/CNFP, cursuri în domeniul medical, 

cursuri organizate de CCD. 

- activităţi de informare si comunicare la nivelul fiecărei comisii metodice. 

Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic reprezintă o componenta absolut necesară a procesului 

instructiv-educativ, contribuind la desfăsurarea optimă a activităţilor din cadrul scolii si având competenţele necesare, 

specifice postului pe care le îmbunătăţesc continuu, prin participarea la programe de formare continuă.  

Personalul didactic al şcolii este reprezentat de cadre didactice foarte bine definite din punct de vedere 

profesional. Baza materială, conformă cu normele europene şi standardele naţionale de specialitate, utilizată în sălile de 

curs şi laboratoare permite un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică, aceasta din urmă efectuându-se şi în 

instituţii/unităţi medicale/agenti economici de profil.  

 
NUMĂRUL DE  NORME / PERSONALUL  ÎNCADRAT 

2020-2021 

Conform Precizărilor M.E.C. și Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă – Direcția Învățământ 
liceal și Profesional, nr. 26230/13.02.2020  

Nr. 
crt. 

Anul 

Numărul de ore 
/clasa c.f. 

planului de înv. 
T+Th 

Număr 
clase 

Numărul total 
de ore 

Ore 
nursing 

Ore 
profesor 

Norme  

Total 
norme 

/2020-2021 

maistru profesor 

1 I 896 3 2.688 1.134 1.554 1,39 2,53 
2 II 704 3 2.112 1.155 957 1,42 1,56 
3 III 640 4 2.560 1.320 1.240 1,62 2,02 
 Total 2.240 10 7.360 3.609 3.751 4,43 6,11 10,54 

 
 
 

PERSONALUL 2020-2021   
a) de conducere: 

 Numele şi 
prenumele 

Funcţia 
 

Gradul 
didactic 

Vechime la 
catedră 

Documentul de 
numire 

în funcţie 

Modalitatea numirii pe funcţie 

Braşoveanu 
Gheorghiţa 

DIRECTOR I 46 ani Decizia nr. 
12/26.08.2020 

Art. 60, Art. 97, Art. 2541 alin. 3 lit. 
„a” din LEN 1/2011 cu modificările 

și completările ulterioare 

Boerescu Andreea 
Florina 

MANAGER II 16 ani Decizia nr. 
47/28.09.2018 

Contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată ca manager al Şcolii 

Postliceale Sanitare „Sf. Ioan” 
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b)didactic: 
ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Titulari şi personal cu norma de bază Cadru didactic asociat / Plata cu ora 

Deb. Def. Gr. II Gr. I Deb Def. Gr. II Gr. I 

PROFESORI 1 3 1 1 2 - - 2 

MAIŞTRI INSTRUCTORI 3 - 1  -    

TOTAL GENERAL 10 din care: titulari 7 si cu norma de bază 3 6 

Total nr. cadre didactice = 16 
Procentul titularilor, din număr de norme întregi/ posturi: 70% 

 
Nr. 
crt 

Nume și prenume cadru didactic Grad didactic Grad obținut în anul 

1.  AGARICI EUGENIA DEB. - 

2.  BRAȘOVEANU GHEORGHIȚA I 1980 

3.  COJOCARU ALEXANDRA GABRIELA II 2020 

4.  CRÎNGANU MIRELA I 2015 

5.  ENACHE CONSTANȚA DEB. - 

6.  GLIȘCĂ DANIELA II  2018 

7.  HRISTE RADU DEB.   

8.  LUNGU PAULA DEB. - 

9.  NICOLAE DANIELA DEB. - 

10.  NISTOR DANIELA DEB. - 

11.  ROȘU NINA DEB. - 

12.  ȘERBAN ADRIANA DEF. 2019 

13.  STEGARU CAMELIA DEF. 2016 

14.  URSU LUMINIȚA DEB. - 

15.  WANYA-CRÎNGU MĂDĂLINA DEF. 2017 

16.  VERLY OANA ALEXANDRA I 1998 

 
b) Personalul didactic auxiliar – numar pe categorii: 

Categorie de 
personal 

Numar de 
persoane 
incadrate 

Numar de norme 
pentru fiecare 
categorie de 
personal 

Numarul de personal este: 

sub normativele privind 
incadrarea categoriei 
respective de personal 

la nivelul normativelor 
privind incadrarea 
categoriei respective de 
personal 

peste normativele 
privind incadrarea 
categoriei respective 
de personal 

Secretar 1 1 - X - 

Bibliotecar 1 1 - X - 

*Administrator 
de patrimoniu 

1 1 - X - 

*Resursă umană asigurată de  Fundația ”PROFESIA” prin CIM nr. 7603/IVT din 01.10.2010 

 
c) Personalul nedidactic (numar pe categorii): 

Categorie de 
personal 

Numar de 
persoane 
incadrate 

Numar de norme 
pentru fiecare 
categorie de 
personal 

Numarul de personal este: 

sub normativele 
privind incadrarea 
categoriei respective de 
personal 

la nivelul normativelor 
privind incadrarea categoriei 
respective de personal 

peste normativele 
privind incadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

Femeie de 
serviciu 

1 1 - X - 

Medic școlar 1 1 - X  

*Contabil 1 1 - X  
*Director economic al Fundației ”Profesia” (fondator) pentru asigurarea serviciilor financiar-contabile, conform fișei de post de contabil.  

 

Conducerea şcolii urmăreşte prin managementul instituţional, stabilirea şi dezvoltarea unei structuri organizaţionale 

favorabile reformei şi descentralizării, diversificarea ofertelor educaţionale în scopul apropierii de nevoile comunitare, pentru  

identificarea şi soluţionarea acestora şi relaţionarea cu comunitatea locală din perspectiva creşterii  eficienţei activităţii şcolii. 

  Structura managerială a Şcolii postliceale sanitară “Sfântul Ioan” îndrumă şi coordonează cadrele didactice, 

coordonatorii de clase şi întreg personalul didactic să-şi concentreze atenţia în analiză şi proiectare, pe identificarea şi 
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valorificarea oportunităţilor existente la nivelul claselor şi grupurilor de elevi şi să coreleze activitatea instituţională  cu cea 

organizaţionala. 

 În sfera structurilor manageriale ale şcolii noastre, activează Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, 

Comisia pentru asigurarea calităţii, Comisia metodică precum şi celelalte comisii organizate la nivelul şcolii..  

 

 
 

STRUCTURA ŞI COMPONENŢA COMISIILOR  DE LUCRU  
 
COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT 
 

1. Comisia pentru Curriculum, de elaborare a schemelor orare, de întocmirea orarului si asigurarea serviciului 

pe şcoală  

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii  

3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă  si pentru situatii de urgenta 

4. Comisia de control managerial intern 

5. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii  

COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR / OCAZIONAL 
 

1. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră 

2. Comisia de disciplina, notare ritmica, monitorizarea  frecventei elevilor si combaterea absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

3. Comisia de gestionare a activităţilor derulate prin SIIIR  

4. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii 

5. Comisia pentru organizarea examenelor  

6. Comisia pentru organizarea stagiului clinic  

7. Colectivul de elaborare, revizuire și evasluare a Planului de acțiune al școlii  

8. Colectivul de elaborare și revizuire al Regulamentului de organizare și funcționare al școlii și al 

Regulamentului intern 
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2.2.7 DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ/ 
FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PERIOADA 2015-2020  

 

1. PROGRAME ACREDITATE DE CNFP 

NR.  

CRT 

Anul  TIPUL PROGRAMULUI DENUMIREA 

PROGRAMULUI 

FURNIZORI DE 

FORMARE 

PARTICIPANTI FINALIZARE OBS 

PERSONAL DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR 

1.  2017 

  

Formare de formatori. Abilități de lucru cu adulții, Centrul educațional 

,,ProDidactica,, 

Ursu Luminita Certificat nr.17503, 

160 ore 

 

2.  2015 Program de perfectionare Formator cod COR 242401 Asociatia Proeuro-Cons Maruntelu Madalina Certificat 30 credite  

 

2. PROGRAME AVIZATE DE MECTS/MEN/MECS 

NR. 

CR

T 

Anul  TIPUL PROGRAMULUI-DENUMIREA 

PROGRAMULUI 

FURNIZORI DE 

FORMARE 

PARTICIPANTI FINALIZARE OBS 

PERSONAL DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR 

1.  2020 

Programul de pregatire psihopedagogica si 

metodica conform Ordinului MECS nr. 

5286/23.09.2015 

COLEGIUL NATIONAL 
PEDAGOGIC 

„CONSTANTIN 

BRATESCU” – SCOALA 
EUROPEANA- 

Lungu Paula 
ADEVERINTA NR.  
6/ 08.07.2020  

 

2.  2020 Studii universitare psihologie Facultatea Ecologica, 

Bucuresti 
Ionescu Luiza Diploma  

 

3.  2020 Cursuri asistent medical generalist Scoala Postliceala Sanitara 
Fundeni 

Rosu Nina Diploma  
 

4.  2018 
CURSURI PRIMARIAT- MEDICINA DE 

FAMILIE 
UMF Carol Davila 

Bucuresti 
Agarici Eugenia 2018 

 

5.  

2017
 

  

 

PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA SI 

METODICA 

COLEGIUL NATIONAL 

„JEAN MONNET” 
PLOIESTI 

Serban Adriana 

CERTIFICAT DE 
PREGATIRE 

PSIHOPEDAGOGI

CA 

 

6.  
2016 

  

Absolvirea cursurilor de Formare profesională 

continuă ,,Modulul Managmentul avansării în 
cariera didactică” 

Ministerul Educației 

Institutul de Științe ale 
Educației  

Ursu Luminita 

Certificat nr.2091 
Ordin nr.05-70Me 

din 01.11.2016, 

75ore 

 

7.  2016 Master Management Universitatea Artifex Nicolae Daniela 
Diploma, 120 

credite 

 

8.  2016 Modul psihopedagogic MENCS Enache Constanta Certificat   

9.  
2016 
 

Modul psihopedagogic 
Colegiul National Jean 
Monnet Ploiesti 

Serban Adriana Certificat 
 

10.  2015 
Curs ,,Utilizarea instrumentelor on-line in 

educatie"'; 
M.E.N. 

Cojocaru Alexandra 

Gabriela 
Certificat 

 

11.  
2015 

 
Curs de formare continuă pedagogie 

Ministerul Educației 
Institutul de de Științe ale 

Educației 

Ursu Luminita 
Certificat Seria CRP 

nr.0026176, 150 ore 

 

 

3. Formarea şi dezvoltarea profesională prin ISMB, grade didactice  

Nr. 

Crt. 
Numele şi prenumele 

Gradul 

didactic 
Specializarea Anul susţinerii examenului 

1.  Braşoveanu Gheorghiţa I Biologie 1980 

2.  Cojocaru Alexandra Gabriela II Psihologie 2020 

3.  Crînganu Mirela I Pregătire Instruire Practică – Asistenţă Medicală Generală 2015 

4.  Glisca Daniela II Pregatire si instruire practica - Asistenţă medicală generală 

2018 

(gradul I in desfasurare-
finalizare 2023) 

5.  Serban Adriana Def. Pregatire si instruire practica - Asistenţă medicală generală 2019 

6.  Stegaru Camelia Def. Pregatire si instruire practica - Asistenţă medicală generală 2016 

7.  Ursu Luminita Deb. Pregatire si instruire practica - Asistenţă medicală generală 
In derulare Def. 

(finalizare 2021) 

8.  Verly Oana Alexandra I Biofizica 1998 

9.  Wanya-Cringu Madalina Def. Medicina Generala 2017 

 

4. Participare la conferinţe, congrese, simpozioane naţionale şi internaţionale pe teme specifice 

Nr. 

Crt. 

Anul  Tipul programului  

-Denumirea programului 

Furnizori de formare Participanţi Finalizare 

CONFERINŢE 

1.  2019 CONFERINTA-ZILELE SPITALULUI 
CLINIC DE URGENTA SF.IOAN 

SPITALULUI CLINIC DE URGENTA SF.IOAN 
BUCURESTI 

Enache 
Cosntanta 

Certificat 
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BUCURESTI 

2.  2019 CONFERINTA  NATIONALA A 
MEDICULUI DE FAMILIE,  A SAMF 

SAMF 
Agarici 
Eugenia 

0102/26.10.2019, 24 
credite 

3.  2019 CONFERINTA CMMB CMB 
Agarici 

Eugenia 

314/16.03.2019, 18 

credite  

4.  2019 CONFERINTA DE MEDICINA 
FAMILIEI-EDITIAXV-A 

AMFB-IF 
Agarici 
Eugenia 

6/31.03.2019 24 
credite 

5.  2019 CONFERINȚA SUPERTEACH 

BUCUREȘTI 

SUPERTEACH Cojocaru 

Alexandra 

DIPLOMA  

6.  2019 
CONFERINTA ANUALA  A 
OAMGMAMR 

Ordinul Asistentilor Medicali generalisti,Moaselor 
si Asistentilor Medicali din Romania 

Serban 
Adriana 

CERTIFICAT 12 
credite 

 

7.  2019 
CONFERINTA ANUALA  A 

OAMGMAMR 
OAMGMAMR 

Serban 

Adriana 

CERTIFICAT DE  
PARTICIPARE , 12 

credite  

8.  2018 

A XV- a Editie a Conferintei  nationale. A 
IV-a  Conferința Internațională a 

OAMGMAMR  Îngrijirile de sanatate  de 

la practica la cercetare . 

Ordinul Asistentilor Medicali generalisti,Moaselor 
si Asistentilor Medicali din Romania 

Enache 
Constanta 

Certificat 20 credite 

9.  
2018 

 

CONFERINTA INTERNATIONALA A 

OAMGMAMR 

OAMGMAMR Serban 

Adriana 

CERTIFICAT  20 

credite 

10.  2018 
CONFERINTA INTERNATIONALA A 

OAMGMAMR 

OAMGMAMR Serban 

Adriana 

CERTIFICAT 20 

credite 

11.  2018 
CONFERINTA NATIONALA A 
MEDICULUI DE FAMILIE  

SNMF-CMR 
Agarici 
Eugenia 

7/01.04.201824 
credite 

12.  2018 CONFERINTA  NATIONALA  A CMB CMR 
Agarici 

Eugenia 

1551/14.04.2018, 12 

credite 

13.  2018 
CONFERINTA DE MEDICINA 
FAMILIEI  

SAMF 
Agarici 
Eugenia 

1028/27.10.2018, 24 
credite 

14.  2017 

Certificat de participare în cadrul 

Conferinței Naționale cu participare 
internațională a elevilor din colegiile de 

medicină, consacrată Zilei Internaționale a 

Diabetului zaharat ,,Diabetul zaharat- ce 
facem astăzi poate schimba ziua de 

măine,,Asociația obștească 

,,PRODIAB, Ministerul Sănătații, Muncii și 

Protecției sociale al RM, Centrul de excelență în 

medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo,, 

Ursu 

Luminita 

Certificat 10 credite 

15.  2017 

CONFERINTA INTERNATIONALA 

OAMGMAMR OAMGMAMR 

Serban 

Adriana 

CERTIFICAT  15 

credite 
 

16.  2017 

Conferinţa Naţională  cu participare 

internatională a elevilor din Colegiile de 
medicină Consacrată  Zilei Internaționale 

de combatere a Tuberculozei ,,Uniți pentru 

a pune capăt tuberculozei,, 

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate Ursu 

Luminita 

Certificat de 

participare seria AM 
Cod XVII nr. 5845,  

10 credite 

17.  2017 

Conferința,,ingrijiri medicale centrate pe 

pacient –Asistentii medicali si moasele 

profesionistii care pot face diferenta, 

Ordinul Asistentilor Medicali generalisti,Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania -filiala 

Bucuresti 

Enache 

Constanta 

Certificat 

406713, 15 credite 

18.  2017 
Conferinta nationala a MF-ECH 
DELICAT INTRE STIINTA ARTA SI 

COMUNICARE 

CMR 
Agarici 

Eugenia 

4/2.04.2017, 24 

credite 

19.  2016 
Conferinta Medicala Interdisciplinara 
MEDDEX 

ASOCIATIA PT CERCETARE SI DEZV. 
MEDICALA SANAMED 

Agarici 
Eugenia 

2/20.07.2016, 9 
credite 

20.  2016 
Conferinta Nationala de Medicina Familiei 

Ed XII 
CMR 

Agarici 

Eugenia 

3/27.03.2016, 24 

credite 

21.  2016  
Participarea cu lucrare la Simpozionul 
internațional Abordarea terapeutică- de la 

tradițional la modern 

Organizat de Școala Postliceală Sanitară , 
Municipiul Piatra-Neamț, Romania, 

Ursu 
Luminita 

Diplomă de 
participare nr. 3320 

22.  
2016 

 

Participare în calitate de formator în cadrul 

conferinței a VII-a a cadrelor didacticedin 
învățământul medical postsecondar și 

postsecondar nonterțiar cu genericul ,, 

Promovarea managmentului calității în 
învățământul medical postsecondar prin 

implementarea învățării acasate pe cel ce 

învață și bazat pe formarea de 
competențe,, 

Ministerul Sănătății RM, CEMF ,,Raisa Pocalo, 

 

Ursu 

Luminita 

Certificat seria PC 

Cod XVI nr. 597, 8 
ore 

 

23.  2016 

Conferința,,Abordarea holistica a starii de 

sanatate –Educatie ,preventie ,ingrijire. ” 

Ordinul Asistentilor Medicali generalisti,Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania –filiala 
Bucuresti 

Enache 

Constanta 

Certificat de 

participare 

24.  2016 
Conferinta Anuala a OAMGMAMR OAMGMAMR Enache 

Constanta 

Certificat 15 credite 

25.  
2015 
  

Conferința științifico-practică cu 
participare Internațională consacrată Zilei 

Mondiale a Diabetului 

Ministerul Sănătății RM, Universitatea de Stat de 
Mediacină și Farmacie ,,Nicolae Testemițeanu,, din 

RM 

Societatea diabeticilor,,PRODIAB,,din Republica 
Moldova 

Ursu 
Luminita 

Certificat participare 
seria MX Cod XVI 

nr. 00286 15ore 

26.  2015 
Conferinta ,,Asistentii medicali si 

moasele" 

OAMGMAMR Serban 

Adriana 

15 credite 

27.  2015 Conferinta nationala de pediatrie SRP 
Stegaru 
Camelia 

Certificat 
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CONGRESE 

28.  2019 
AL V-LEA CONGRES AL CLUBULUI 
REGAL AL MEDICILOR 

CLUBUL REGAL AL MEDICILOR 
Stegaru 
Camelia 

Diploma 

29.  2019 CONGRESUL UMF EDITIA VII UMF 
Agarici 

Eugenia 

4834/12.10.2019, 15 

credite  

30.  2019 
CONGRESUL CLUBULUI REGAL AL 
MEDICILOR 

REGINA MARIA Serban 
Adriana 

CERTIFICAT 10 
credite 

31.  2018 
CONGRESUL NATIONALA DE 

HOMEOPATIE CLINICA 
ARHC 

Agarici 

Eugenia 
10 credite  

32.  2015 

Congresul IV al oncologilor din RM, cu 
participare internaţională ,, Modernizarea 

serviciului oncologic în contextul 

integrării europene 

Societatea Științifico-practică a oncologilor din 
RM, 

Ursu 
Luminita 

Certificat de 
participare seria MO 

Cod XV nr. 1821, 

25 credite 

SIMPOZIOANE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE/SEMINARII PE TEME SPECIFICE 

1.  2019 

Simpozionul cu tema ”Rolul asistentului 

medical in promovarea unui stil de viata 
sanatos” 

Scoala Postliceala ”FUNDENI” Bucuresti 
Enache 

Constanta 
Certificat 

2.  
2019

  

SEMINAR ,,MODELE 

EDUCAȚIONALE” 
COLEGIUL NAȚIONAL IULIA HAȘDEU 

Cojocaru 

Alexandra 

DIPLOMA nr.488/ 

18.02.2019 

3.  2019 Sesiunea de comunicari stiintifice  : 

”APA,ESENTA VIETII” 

Liceul teoretic ATLAS in cadrul 

proiectului”Scoala,start pentru sanatate” 

Enache 

Constanta  
Diploma 

4.  
2018

  
Simpozion -Ziua Internationala a Moasei, 

Moasele in fruntea îngrijirilor de calitate., 

Ordinul Asistentilor Medicali generalisti,Moaselor 

si Asistentilor Medicali din Romania 

Enache 

Constanta 
Certificat 

5.  2018 
Simpozion -Ziua Internationala a Moasei, 
Moasele in fruntea îngrijirilor de calitate., 

Ordinul Asistentilor Medicali generalisti,Moaselor 
si Asistentilor Medicali din Romania 

Enache 
Constanta 

Certificat 

6.  2018 

Simpozionul Interjudeţean ’’Comunicarea 

şi dezvoltarea personală a asistentului 

medical’’ 

Inspectoratul Școlar al Judeţului Dolj 
Glisca 
Daniela 

Diplomă 

7.  2016 
Simpozionul judeţean ’’Alimentaţia 

raţională – Un stil de viaţă sănătos 
CCD Olt 

Glisca 

Daniela 
Diplomă 

8.  2015 Simpozion ,,Mediul si starea de sanatate’’  Scoala Sanitara Postliceala Fundeni 
Crînganu 

Mirela 
Adeverinta 

 

5. Participare la cursuri pe teme specifice 

Nr. 

Crt. 

Anul  Tipul programului  

Denumirea programului 

Furnizori de formare Participanţi Finalizare 

1.  2021 
Tulburările de personalitate-evaluare şi intervenţie 

psihologică 
Asociația Confident Ionescu Luiza Diplomă 

2.  2020 

"Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- Intermediari"; 
Categorie: 2A;  

Tip de competențe:TIC/ Digitale; Domeniu tematic: 

TIC/ competențe digitale 

ASOCIAȚIA EDUSFERA 

Cojocaru 

Alexandra 
Gabriela 

Diploma ,25 credite 

3.  2020 
CURS ONLINE SA GANDIM ETIC OAMGMAMR 
BUCURESTI - 01.01.2020 - 31.12.2020 

OAMGMAM din România 
Cringanu 
Mirela 

Certificat 10 credite 

4.  2020 

"Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- Intermediari"; 

Categorie: 2A;  
Tip de competențe:TIC/ Digitale; Domeniu tematic: 

TIC/ competențe digitale 

ASOCIAȚIA EDUSFERA 
Enache 
Constanta 

Diploma ,25 credite 

5.  2020 

PROGRAMUL DE EDUCATIE FINANCIARA ,,SA 

VORBIM DESPRE PIATA FINANCIARA 
NEBANCARA" 

AUTORITATEA DE 

SUPRAVEGHERE 
FINANCIARA 

Cojocaru 

Alexandra 
Gabriela 

CERTIFICAT DE 

PARTICIPARE 
nr.957/03.06.2020 

6.  2020 

"Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- Intermediari"; 

Categorie: 2A; Tip de competențe:TIC/ Digitale; 
Domeniu tematic: TIC/ competențe digitale 

ASOCIAȚIA EDUSFERA 

Wanya-

Cringu 
Madalina 

Diploma, 25 credite 

7.  2020 
PREVENIREA SI CONTROLUL INFECTIEI 

SARS-COV 2 

OAMGMAMR  

Curs online 

Stegaru 

Camelia 

Certificat ne. 7AUBKcvJjv 

, 15 credite 

8.  2020 
COMUNICARE SI ROLUL EI IN PRACTICA 
MEDICALA 

OAMGMAMR  
Curs online 

Stegaru 
Camelia 

Certificat xzt224qWio 15 
credite 

9.  2020 

"Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- Intermediari"; 

Categorie: 2A;  

Tip de competențe:TIC/ Digitale; Domeniu tematic: 
TIC/ competențe digitale 

ASOCIAȚIA EDUSFERA 
Stegaru 

Camelia 
Diploma ,25 credite 

10.  2020 
ATITUDINEA ASISTENTULUI MEDICAL SI AL 

MOASEI IN ACORDAREA BLS 
OAMGMAMR 

Serban 

Adriana 

CERTIFICAT DE  

PARTICIPARE 15 credite 

11.  2020 
"Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- Intermediari"; 
Categorie: 2A; Tip de competențe:TIC/ Digitale; 

Domeniu tematic: TIC/ competențe digitale 

ASOCIAȚIA EDUSFERA 
Serban 
Adriana 

Diploma, 25 credite 

12.  2020 

Metode și tehnici interactive de autocunoaștere și 

dezvoltare personală, utilizate în lucrul 

cu copii și adolescenți” 

Asociația Catharsis Ionescu Luiza Diplomă 

13.  2020 Gestionarea deșeurilor în unitățile medicale 

Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din 

România, București 

Glisca 

Daniela 
Certificat 10 credite 

14.  2020 
TRATAMENTUL ANTICOAGULAT CU 
XARELTO-MAI MULT DECAT EFICIENTA SI 

SIGURANTA 

BAYAER 
Agarici  

Eugenia 
0172-2/29.06.2020 

15.  2020 DERMATOFOCUS IN SIFILIS UMF-GRIGORE POPA IASI 
Agarici 
Eugenia 

2/20.08.2020, 6 credite 
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16.  2020 LUCRAM DE O VIATA PENTRU VIATA CM IASI 
Agarici 
Eugenia 

9609/11.11.2020, 6 credite 

17.  2020 
PATIENT PROTECTOR-MAI MULT DECAT 

EFICIENTA SI SIGURANTA 
BAYER 

Agarici 

Eugenia 
 

18.  2020 SINDROAME INFECTIOASE IN PRACTICA MF UMF 
Agarici 
Eugenia 

325/25.02.2020, 12 credite 

19.  2020 
BOLILE CARDIOVASCULARE IN CONTEXTUL 

PANDEMIEI SARS COV2 
SRC 

Agarici 

Eugenia 
105/17.05.2020, 23 credite 

20.  2020 
ABORDARI TERAPEUTICE IN 
SIMPTOMATOLOGIA BVC 

UMF 
Agarici 
Eugenia 

67/04.06.2020, 18 credite 

21.  2020 DECALOGURI INTERDISCIPLINARE 
ASOCIATIA DE PREVENTIE 

CV-TM 

Agarici 

Eugenia 
 

22.  2019 
ZIUA MEDICINII DE FAMILIE-ABORDARE 
HOLISTICA CENTRATA PE PACIENT 

SNMF-RO 
Agarici 
Eugenia 

248/18.05.2019, 18 credite 

23.  2019 URGEMED XI UMF,AMFB-IF 
Agarici 

Eugenia 
256/07.06.2019, 10 credite  

24.  2019 
PLAN DE INGRIJIRI - INSTRUMENTE DE 

EVALUARE A PACIENTULUI 

Spitalul  Clinic de Urgenta "SF 

PANTELIMON" 

Stegaru 

Camelia 

15 credite 

 

25.  2019 COMBATEREA INFECTIILOR IN SPITAL 
Spitalul  Clinic de Urgenta "SF 
PANTELIMON 

Stegaru 
Camelia 

Certificat nr.62828, 15 
credite 

26.  2019 
DOSARUL DE INGRIJIRE, PLANUL DE 

INGRIJIRE  
OAMGMAMR 

Serban 

Adriana 

CERTIFICAT DE  

PARTICIPARE , 5 credite 

27.  2019 Consilier Dezvoltare Personală ARPI Ionescu Luiza Diplomă 

28.  2019 
MEDICINA DE FAMILIE INTRE TEORIE SI 
PRACTICA 

SNMF 
Agarici 
Eugenia 

B401/13.09.2019, 12 
credite 

29.  2019 PATIENT BLOOD MANAGEMENT 
I.U.B.C.V. "PROF. DR. C.C. 

ILIESCU" 

Glisca 

Daniela 
Certificat 4 credite  

30.  2019 PROCEDURI ȘI NOUTĂȚI ÎN STERILIZARE STERISYSTEMS 
Glisca 
Daniela 

Certificat 12 credite 

31.  2019 

CURS ONLINE SUPRAVEGHEREA, 

PREVENIREA SI LIMITAREA INFECTIILOR 
ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE  

OAMGMAM din România 
Cringanu 

Mirela 
Certificat 10 credite 

32.  2019 
CURS ONLINE PATOLOGIA PEDIATRICA DE 

URGENTA  
OAMGMAM din România 

Cringanu 

Mirela 
Certificat 10 credite 

33.  2019 CURS ONLINE HIPERTENSIUNEA ARTERIALA  OAMGMAM din România 
Cringanu 
Mirela 

Certificat 10 credite 

34.  2019 CURS ONLINE HEPATITELE VIRALE  OAMGMAM din România 
Cringanu 

Mirela 
Certificat 10 credite 

35.  2019 
CURS ONLINE DIABETUL ZAHARAT  
 

OAMGMAM din România 
Cringanu 
Mirela 

Certificat 10 credite 

36.  2019 
CURS ONLINE CURS NUTRITIE SI DIETETICA

   
OAMGMAM din România 

Cringanu 

Mirela 
Certificat 10 credite 

37.  2019 
CURS MEDICINA DE URGENTA STAR 
CONSULTING  

OAMGMAM din România 
Cringanu 
Mirela 

Certificat 10 credite 

38.  2019 
CURS ONLINE STRATEGII TERAPEUTICE IN 

RACEALA  
OAMGMAM din România 

Cringanu 

Mirela 
Certificat 10 credite 

39.  2019 
SOLUȚII MODERNE ȘI INOVATIVE PENTRU 
CREȘTEREA SIGURANȚEI ACTULUI MEDICAL 

CEDRU FOR LIFE 
Glisca 
Daniela 

Certificat  10 credite 

40.  2019 INSUFICIENTA CARDIACA UMF 
Agarici 

Eugenia 

B135/29.09.2019, 12 

credite  

41.  2019 SINDROMUL METABOLIC UMF 
Agarici 
Eugenia 

1/2811.2019, 6 credite 

42.  2019 Resuscitarea cardio-pulmonară INSTITUTUL C.C. ILIESCU 
Glisca 

Daniela 

Certificat seria BUC., 

nr75821, 10 credite 

43.  2019  CURS ,,LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT” 
ASOCIAȚIA START PENTRU 

FORMARE 

Cojocaru 

Alexandra 

ADEVERINȚĂ 
NR.231/12.05.2019,  24 

credite 

44.  2019 

Curs ORGANIZARE SI DOCUMENTAREA 

PROCESULUI DE INGRIJIRE: ELABORAREA 
DOSARULUI DE INGRIJIRE  

OAMGMAMR 
Serban 

Adriana 

CERTIFICAT DE  
PARTICIPARE,  

5 credite 

 

45.  2019  
Curs ORGANIZAREA, DOCUMENTAREA 
ACTIVITATII ASISTENTULUI MEDICAL 

GENERALIST SI A MOASEI 

OAMGMAMR 
Serban 

Adriana 

CERTIFICAT DE  
PARTICIPARE,  

10 credite 

46.  2019 
DOSARUL DE INGRIJIRE, PLANUL DE 

INGRIJIRE  
OAMGMAMR 

Serban 

Adriana 

CERTIFICAT DE  
PARTICIPARE,  

5 credite 

47.  
2019

  

PROGRAMUL DE EDUCATIE FINANCIARA ,,SA 
VORBIM DESPRE PIATA FINANCIARA 

NEBANCARA", 

AUTORITATEA DE 
SUPRAVEGHERE 

FINANCIARA, 

Cojocaru 

Alexandra 

CERTIFICAT DE 
PARTICIPARE 

nr.2015/30.05.2019 

48.  
2019

  

PROIECT CAREER ROCKET: RESPECT, 

OPPORTUNITIES, CHOICE, KNOWLEDGE, 
EQUALITY AND TRAINING, 

CARRER ROCKET, 
Cojocaru 

Alexandra 

DIPLOMA 

NR.1400/10.05.2019 

49.  2019 Medicina de familie intre teorie si practica SNMF 
Agarici 

Eugenia 

B552/14.02.2019, 12 

credite  

50.  2019 TEHNICIAN NUTRITIONIST DALLES BUSINESS S.R.L 
Nicolae 

Daniela 

TEHNICIAN 
NUTRITIONIST 

SERIA M, NR. 00031371 

51.  2019 Porti deschise catre excelenta medicala OAMGMAMR 
Nistor 
Daniela 

Certificat de participare 
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52.  2018 ,Medicina de urgenta OAMGMAMR 
Nistor 
Daniela 

Certificat nr. 29866, 15 
credite 

53.  2018 Management si legislatie sanitara OAMGMAMR 
Nistor 

Daniela 

certificat nr.5024,  15 

credite 

54.  2018  CURS LIMBĂ GERMANA B1 
INSTITUTUL GOETHE  
BUCUREȘTI, 

TEILNAHMEBESTATIGUNG 

Lungu Paula ADEVERINȚĂ 

55.  2018 CURS LIMBĂ GERMANA B2 

INSTITUTUL GOETHE  

BUCUREȘTI, 
TEILNAHMEBESTATIGUNG 

Lungu Paula ADEVERINȚĂ 

56.  2018 Îngrijirea pacientului critic 
I.U.B.C.V. "PROF. DR. C.C. 

ILIESCU" 

Glisca 

Daniela 

Certificat, seria 

BUC.,nr.11630, 15 credite 

57.  2018 Actualități în îngrijirea pacientului critic 
I.U.B.C.V. "PROF. DR. C.C. 
ILIESCU" 

Glisca 
Daniela 

Certificat, serial BUC., 
nr.45277, 15 credite 

58.  2018 

TRATAMENTUL CU NOACSIN PREVENTIA 

AVC LA PACIENTUL CU FIA NON-
VALVULARA 

UMF CAROL DAVILA 
Agarici 

Eugenia 

10097/152/01.06.2017, 18 

credite  

59.  
2018
  

WORKHOP ,,COMUNICAREA SI 

RELAȚIONAREA CADRULUI DIDACTIV-ELEV 
ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT” 

ASOCIAȚIA GENERALĂ A 

CADRELOR DIDACTICE DIN 
ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA 

ROMÂNĂ” 

Cojocaru 
Alexandra 

ADEVERINȚĂ 
nr.5139/13.10.2018 

60.  2018 Curs Educație pentru acordarea primului ajutor 

Fundația ecologică Green (FEG), 

București Fundația Ecologică 
Green ,Școala Postliceală FEG 

București 

Ursu 
Luminita 

Diplomă de participare 

61.  2018 PRACTIC MF EDITIA XXIV CMCT 
Agarici 
Eugenia 

132/21.04.2018, 9 credite 

62.  2018 
BOALA ARTERIALA PERIFERICA CUM 

DIAGNOSTICAM,CUM TRATAM 

UNIV. MF SI UNIUNEA MED 

BALCANICA 

Agarici 

Eugenia 
21/26.04.18, 4 credite 

63.  2018 CE STIM DESPRE BAP! CMR 
Agarici 
Eugenia 

18 credite 

64.  2018 
ECHIPA MULTIDISC-CHEIA SUCCESULUI IN 

DG,TRAT SI EDUCATIA PACIENTULUI 
CMR 

Agarici 

Eugenia 
124/26.01.2018, 7 credite 

65.  2018 
ABORDAREA PRACTICA A PAC CU SCA DE LA 
MF LA CARDIOLOG SI INAPOI 

AMFB SI SNMF 
Agarici 
Eugenia 

2/28.03.2018, 4 credite  

66.  2018 
COMUNICAREA CU PACIENTUL CU BOLI 

CRONICE 
UMF CAROL DAVILA 

Agarici 

Eugenia 

5144/1655/6.03.2018, 12 

credite 

67.  2018 
MEDICINA DE FAMILIE  INTRE TEORIE SI 
PRACTICA 

SNMF 
Agarici 
Eugenia 

553/0174/28.02.2018, 9 
credite 

68.  2018 URGEMED X SNMF,AMFB,UMF 
Agarici 

Eugenia 
438/15.06.2018, 12 credite 

69.  2018 CARDIORENAL 
SOCIETATEA ROMANA DE 
CARDIOLOGIE, 

UMF,SRNEFROLOGIE 

Agarici 

Eugenia 
241/16.02.2018. 6 credite  

70.  2018 
MEDICINA DE FAMILIE-PRIMA LINIE IN 
ASISTENTA MEDICALA-EDITIAXIII 

CMBR 
Agarici 
Eugenia 

33/13.10.2018, 18 credite 

71.  2018 
ASCITA SECUNDARA HIPERTENSIUNII 

PORTALE 

CMR-UMF VICTOR BABES 

TM 

Agarici 

Eugenia 
16 credite  

72.  2018 
SANATATEA INTRE PREVENTIE,ADERENTA 
LA TRATAMENT SI LIMITARI LEGISLATIVE 

SNMF-IF 
Agarici 
Eugenia 

11/8.05.2019, 11 credite 

73.  2018 

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT JUDEȚEAN, 

NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL, ASOCIAȚIA 

GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 

ROMÂNIA 

DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”, 
Cojocaru 

Alexandra 

ADEVERINȚĂ 

NR.533/21.10.2018 

74.  2018 

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ 

,,VALORIZAREA INSTITUȚIEI DE 
INVĂȚĂMÂNT PRIN OPTIMIZAREA ȘI 

EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII ȘI 

RELAȚIONĂRII”, 

ASOCIAȚIA GENERALĂ A 

CADRELOR DIDACTICE DIN 

ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA 
ROMÂNĂ”, 

Cojocaru 

Alexandra 

ADEVERINȚĂ 
NR.46115/ 13.10.2018, 19 

credite 

75.  2018 
PROGRAMUL DE EDUCATIE FINANCIARA ,,SA 
VORBIM DESPRE PIATA FINANCIARA 

NEBANCARA", 

AUTORITATEA DE 
SUPRAVEGHERE 

FINANCIARA, 

Cojocaru 

Alexandra 

CERTIFICAT DE 
PARTICIPARE 

NR.1109/23.04.2018 

76.  2018 curs EXTINGUISH THE BARRIERS, EU 
Lifelong Learning Program 
Erasmus  – OZEL ANKA 

ANAKENT M.T.A.L., 

Cringanu 

Mirela 
CERTIFICAT 

77.  2018 
curs PREVENIREA INFECTIILOR ASOCIATE  
ASISTENTEI MEDICALE 

OAMGMAMR 
Serban 
Adriana 

CERTIFICAT, 15credite 

78.  2018 

curs LEGISLATIA EXERCITARII PROFESIEI SI 

LEADERSHIP IN CONTEXTUL PROCESULUI 

DECIZIONAL 

OAMGMAMR 
Serban 
Adriana 

CERTIFICAT DE  

PARTICIPARE,  

6 credite 

79.  2017 curs AFECTIUNILE VEZICII URINARE OAMGMAMR 
Serban 
Adriana 

CERTIFICAT DE  

PARTICIPARE 

15credite 

80.  2017 
Măsuri de prevenire şi control a infecţiilor asociate 
asistentei medicale 

I.U.B.C.V. "PROF. DR. C.C. 
ILIESCU" 

Glisca 
Daniela 

Certificat, seria BUC., 
nr.435468, 15 credite 

81.  2017 

Participarea  la activitățile din cadrul proiectului ,, 

Punte culturală  între Piatra-Neamț și Chișinău,, 
desfășurat la Piatra-Neamț, 

Asociația Culturală STUDIA 

Piatra -Neamț, 

Ursu 

Luminita 
Diplomă nr.45 

82.  2017 ABORDAREA PRACTICA SI HOLISTICA IN MF CMR 
Agarici 

Eugenia 

392/02/16.02.2017, 8 

credite 
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83.  2017 
MANAGEMENTUL SI PREVENTIA IN SEC XXI-
necesitatea unei abordari multidisciplinare 

CMIF 
Agarici 
Eugenia 

3/28.01.2017, 9 credite 

84.  2017 REDESCOPERA LIBERTATEA RESPIRATIEI CMIF 
Agarici 

Eugenia 
060/15.03.2017, 5 credite 

85.  2017 MASTER CLASS CMR 
Agarici 
Eugenia 

653/29.03.2017, 5 credite  

86.  2017 URGEMED IX CMR 
Agarici 

Eugenia 
181/10.06.2017, 8 credite 

87.  2017 UTILIZAREA JUDICIOASA A ATB IN ROMANIA UNIV CAROL DAVILA 
Agarici 
Eugenia 

191/27.07.2017, 18 credite 

88.  2017 
ADERENTA LA TRAT A PAC CU AF RESP 

OBSTR DIN ROMANIA-INSPI.RO 
CMR 

Agarici 

Eugenia 
20.09.2017, 6 credite 

89.  2017 
MANAGEMENTUL TERAP MODERN AL PAC 
CU INF RESP SI URINARE 

CMTR 
Agarici 
Eugenia 

9 credite 

90.  2017 Medicina de urgenta OAMGMAMR 
Nistor 

Daniela 

Certificat nr.431126, 15 

credite 

91.  2016 Curs-Introd in DZ UMFCAROL DAVILA-CMR 
Agarici 
Eugenia 

148/622/22.11.2016, 10 
credite 

92.  2016 ABORDAREA PRACTICA A PAC CU BAP CMR 
Agarici 

Eugenia 
057/16.11.2016, 3 credite 

93.  2016 
Complicațiile diabetului zaharat- Procesul nursing în 

piciorul diabetic 

Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din 

România, Olt 

Glisca 

Daniela 
Certificat 15 credite 

94.  2016 
Ucigasii tacuti ai femeii-cancerul de sân si cancerul 

de col 
OAMGMAMR 

Nistor 

Daniela 

Certificat nr.387708, 15 

credite 

95.   2016 Comunicarea cu pacientul 

Ordinul Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din 

România, Olt 

Glisca 
Daniela 

Certificat 15 credite 

96.  2016 URGEMED VIII CMR 
Agarici 
Eugenia 

320/11.06.2016, 9 credite  

97.  2016 BIOFACTORS IN METHABOLIC DESIAZIS CMR 
Agarici 

Eugenia 
116/8.09.2016, 5 credite 

98.  2016 Proiect Erasmus ,,Comunitati de practica in educatie" 
Fundatia Ecologica Green-
ERASMUS 

Enache 
Constanta 

Certificat 

99.  2016  curs Primul ajutor in caz de urgente  
Societatea de salvare Bucuresti -

Ilfov, 

Enache 

Constanta 
Diploma de participare 

100.  
2016
  

Sesiunea de comunicari stiintifice  a elevilor, faza 
nationala 

Fundatia Ecologica Green 
Enache 
Constanta 

Diploma de participare 

101.  2016  CURS LIMBĂ GERMANA A1 
INSTITUTUL GOETHE  

BUCUREȘTI, GOETHE 
Lungu Paula 

ZERTIFIKAT A1, NR. 

1230-A1-0313417 

102.  
2016
 

  

Proiect de partenierat strategic in domeniul educatiei 
si formarii profesionale Erasmus++”CoPE-comunitati 

de practica in educatie” 

Fundatia Ecologica Green- scoala 

Postliceala FEG Iasi 

Enache 

Cosntanta 

CERTIFICAT de 

participare 

103.  2016  Participarea training - Comunicarea asertivă 
CEMF ,,Raisa Pocalo, 
Universitatea de Stat ,,Ion 

Creangă,, 

Ursu 

Luminita 

Certificat de participare, 4 
ore 

 

104.  2015  

Training ,, Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor 

specifice în cadrul studierii disciplinilor clinice       
specializate prin activităţi centrate pe cel ce învaţă” 

Ministerul Sănătății RM, CEMF 

,,Raisa Pocalo,, 

Ursu 

Luminita 

Certificat de participare 

nr.12, 4 ore 
 

105.  2015 Resuscitarea cardio-respiratorie modul 1 Spitalul Sf. Pantelimon 
Stegaru 

Camelia 
Adeverinta 

106.  2015 
Curs de formare continuă la specialitate Nursing 

clinic 

Ministerul Sănătății RM, Centrul 
de Educație Medicală Continuă a 

Personalului Medical și 

Farmaceutic cu studii medii 

Ursu 

Luminita 

Certificat de educație 

medicală continuă Seria 
AC nr.001616 -72 credite 

107.  2015 

Training ,,Tehnici interactive de stimulare a gîndirii 

critice în dezvoltarea competențelor profesionale a 

viitorilor specialiști medicali, 

Ministerul Sănătății RM, CEMF 
,,Raisa Pocalo,, 

Ursu 
Luminita 

Certificat de participare 
nr.140,  - 4 ore 

108.  2015 

Training ,,Cadrul de învăţare şi gîndire ERRE- 
context metodologic pentru formarea /dezvoltarea 

competenţelor profesionale în cadrul disciplinilor 

igienice şi paraclinice” 

Ministerul Sănătății RM, CEMF 

,,Raisa Pocalo,, 
 

Ursu 

Luminita 

Certificat de participare 

nr.39, - 4 ore 
 

109.  2015 

Training ,,Metode şi tehnici eficiente în formarea 

abilităţilor de comunicare la disciplinile 

pediatrice”Ministerul Sănătății RM, 

CEMF ,,Raisa Pocalo,, 
Ursu 
Luminita 

Certificat de participare 
nr.78, - 4 ore 

110.  2015 Resuscitare cardio respiratorie modul 2 Spitalul Sf. Pantelimon 
Stegaru 

Camelia 
Adeverinta 

111.  2015 
 Seminar ,,Influenta mediului asupra starii de 

sanatate’’; 

Scoala Postliceala Sanitara 

Fundeni 

Crînganu 

Mirela 
Certificat 

112.  2015 Curs ,,Igiena aeronautica’’ Educatia Medicala Continua 
Crînganu 

Mirela 
Certificat 15 credite 

113.  2015 

Curs tematic de perfecţionare Controlul hemoragiilor. 

Mascal I, Mascal II. 
 

Carolina Army National Guard 

North Carolina/ Moldova Medical 
Mission, North 

Ursu 

Luminita 

Certificat de participare,30 

ore 
 

114.  2015 Curs ,,Cancerul colorectal" OAMGMAMR 
Serban 

Adriana 
15 credite 

115.  2015 
Training,,Managmentul lecţiei din perspectiva 
asigurării calităţii”, 

CEMF ,,Raisa Pocalo, 
Universitatea de Stat ,,Ion 

Ursu 
Luminita 

Certificat de participare 
nr.193, 
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Creangă,, 4 ore 
 

116.  2015  

Training,,Asigurarea calităţii demersului educaţional 

prin implimentarea portofoliilor metodic-didacticela 

disciplinile fundamentale”, 

Ministerul Sănătății RM, CEMF 

,,Raisa Pocalo, 

Ursu 

Luminita 

Certificat de participare 

nr.224,  - 4 ore 

 

117.  2015  
Training ,,Tipuri de lecţii: lecţii prelegere, lecţii 
seminar”, 

Ministerul Sănătății RM, CEMF 
,,Raisa Pocalo, 

Ursu 
Luminita 

Certificat de participare 

nr.333,  - 4 ore 

 

118.  
2015 

 

 

URGEMED VII CMR 
Agarici 

Eugenia  
418/12.06.2015, 10 credite 

119.  2015 
Managementul terapeutic modern cu infectii de tract 
respirator si urinar 

CMT 
Agarici 
Eugenia 

107/9.11.2015, 5 credite  

120.  2015 Apa- nevoia de hidratare 

Ordinul Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din 

România, Olt 

Glisca 
Daniela 

Certificat , 15 credite  

 

 

CENTRALIZATOR CU SITUAŢIA PERFECŢIONĂRILOR 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

PERFECŢIONĂRI 3 8 12 15 15 

GRADE 3 5 6 10 10 

MASTERE 1 1 1 1 0 

POSTUNIVERSITARE 1 1 1 1 1 

FORMATORI 3 4 6 8 0 

FORMATORI DE FORMATORI 2 1 2 4 0 

MENTORI 1 1 1 1 0 

METODIŞTI 2 2 2 1 0 

MANAGERI DE PROIECT 2 1 1 3 0 

INSPECTORI RESURSE UMANE 1 1 1 3 0 

IT/ E.C.D.L.  1 2 3 6 0 

MEDICINA 1 3 4 4 19 

ASISTENTA MEDICALA 1 4 4 7 35 

ALTELE 3 8 12 15 11 
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2.2.8 RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE  

 
INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE   

Şcoala dispune la aceasta ora de un complex de resurse materiale şi umane care asigură din toate punctele de 

vedere condiţiile necesare unui nivel optim de instruire teoretică şi aplicativă. Pe tot parcursul dezvoltării unităţii noastre de 

învăţământ avem ca prioritate, asigurarea personalului didactic competent şi a bazei materiale necesare atingerii 

obiectivelor legate de instruirea teoretică şi practică şi formării profesionale permanent corelate cu nevoile reale ale pieţei 

muncii interne şi externe.  

Activitatea didactică se desfăşoară într-un spaţiu închiriat de la RADET Bucureşti, situat în strada Ilioara, nr. 16, 

sector 3. Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" dispune de spaţii moderne de învăţământ, cu săli de curs 

personalizate, săli de demonstraţii şi laboratoare de informatică dotate cu mijloace audio-video necesare desfăşurării 

actului ddidactic aplicat. În afară de caracterul ştiinţifico-experimental aplicat la unele module,  la celelalte profesorii au 

condiţii să realizeze lecţii interactive asistate de calculator utilizând mijloace moderne de predare. 

Cabinetele scolii de nursing şi informatică asigură pregătirea optimă specifică fiecărui obiect de studiu si 

îmbunătăţesc calitatea formării în domeniul ales de elevi.  

 

Nr. 
crt. 

Tipul de spatiu Numar spatii Suprafata (mp) 

1.  Sali de clasa  2 2 x 60,74 = 121.48 

2.  Cabinet anatomie 1 60.74 

3.  Cabinet de demonstraţii nursing 3 3 x 60,74 = 182.22 

4.  Cabinet tehnologic  1 60.74 

5.  Laborator biofizică/biochimie 1 60,74 

6.  Biblioteca scolara 1 13.11 

7.  Cancelarie 1 19.42 

8.  Cabinet medical și cabinet de orientare și consiliere 
școlară 

1 10.6 

9.  Cameră de izolare 1 18.90 

10.  Secretariat 1 19.08 

11.  Cabinet director 1 19.08 

12.  Birou contabilitate și resurse umane 1 13.11 

13.  Arhivă 1 5.47 

14.  Birou Adminstrator patrimoniu cu spațiu pentru stoc de 
materiale sanitare și de igienă 

1 9.46 

15.  Grup sanitar băieţi 1 18.01 

16.  Grup sanitar fete 1 26.76 

TOTAL SPAŢII 15 658.92 mp 

 

Unitatea functioneaza cu un numar de 2 schimburi, durata orei de curs/activitati didactice fiind de 50 

minute, iar a pauzelor/activitatilor recreative fiind de 10 minute. 
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Echipa manageriala, Consiliul de Administraţie şi cadrele didactice sunt preocupate de creşterea calităţii procesului 

instructiv educativ şi de modernizarea bazei materiale. Cadrele didactice sunt preocupate de formarea lor ca persoane,  cu 

un dezvoltat spirit civic, pregatiţi pentru cetaţenie europeană, capabili de a relaţiona, de a se integra în variate grupuri 

profesionale şi socio-culturale. 

Pentru asigurarea condiţiilor optime de învăţare, a fost achiziţionat mobilier ergonomic, multifunctional, în sălile de 

clasă; echipamente, mijloace de învăţământ performante. 

Biblioteca şcolii depăşind simpla funcţie de depozit de documente şi devenind un suport real pentru procesul de 

învăţământ şi pentru cercetare, reprezinta un centru de circulaţie activă a informaţiei, atât în interiorul instituţiei, cât şi în 

cadrul spaţiului educaţional extern. Instrument de colaborare interactivă, naţională şi internaţională cu instituţii similare, 

biblioteca noastră este un instrument de formare şi desăvârşire nu numai profesională cât şi culturală - pentru elevi şi 

profesori. Pentru mai buna informare  a personalului şi a elevilor este realizată conectarea tuturor sălilor,  a bibliotecii, a 

laboratoarelor  şi a spaţiilor şcolii la INTERNET prin instalarea echipamentelor pentru wireless,  fapt ce contribuie la 

îmbunătăţirea şi modernizarea predării şi instruirii elevilor.  

Rezultate financiare 

În ultimii 3 ani financiari încheiaţi, sinteua execuţiei bugetare se prezintă conform tabelului de mai jos: 

EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN ANII FINANCIARI 2018-2020 
 

2018 2019 2020 

VENITURI PROPRII DIN TAXE DE 
ȘCOLARIZARE 

VENITURI PROPRII DIN TAXE DE 
ȘCOLARIZARE 

VENITURI PROPRII DIN TAXE DE 
ȘCOLARIZARE 

815.840 961.300 1.032.303 

   FOND REZERVĂ 

   60.000 

CHELTUIELI SALARII CHELTUIELI SALARII CHELTUIELI SALARII 

557.090 (70,2%) 664.853 (71,2%) 808.165 (74%) 

CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 

196.964 226.899 251.510 

Cheltuieli cu chirii 
și utilități 

153.983 (19,4%) 
Cheltuieli cu 
chirii și utilități 

174.129 (18,6) 
Cheltuieli cu 
chirii și utilități 

173.797 (15,9%) 

Bunuri și servicii 42,981 (5,4%) Bunuri și servicii 52.770 (5,7%) Bunuri și servicii 77.713 (7,1%) 

INVESTIȚII INVESTIȚII INVESTIȚII 

39.722 (5%) 41.685 (4,5%) 32.340 (3%) 

TOTAL TOTAL TOTAL 

793.776 933.437 1.092.015 

   

 

Structura cheltuielilor în 2018-2020 - grafic 

2018

CHELTUIELI SALARII

Cheltuieli cu chirii și utilități

Bunuri și servicii

Investiții
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2019

CHELTUIELI SALARII

Cheltuieli cu chirii și utilități

Bunuri și servicii

Investiții

 

 

2020

CHELTUIELI SALARII

Cheltuieli cu chirii și utilități

Bunuri și servicii

Investiții

  

MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

ÎN PERIOADA 2018-2021 

CATEGORII 2018 2019 2020 2021 
Echipamente IT & C Laptop-uri  18.298 lei 3.749 lei   

Tablete 12.447 lei   11.132 lei 

Copiator A3 digital WiFi    10.146 lei  

Multifuncționale color   6.444 lei   

Clasa mobilă Lenovo    96.326 lei 

Achiziții privind PSI Sistem lămpi avertizare 
incendiu 

1.585 lei    

Stingătoare incendiu  750 lei   

Licențe, softuri  1.071 lei 3.147 lei 2.818 lei  

Cărți cultură generală  6.321 lei    

Cărți de specialitate      

Mijloace învățământ 
specifice nursing  

Braț multivenă  2.023 lei  4.046 lei  

Braț injecție   2.023 lei   

Manechin nursing avansat    5.150 lei 

Tensiometre, termometre, 
cantar 

  2.640 lei    

Canapea consultații    5.900 lei 

Masă instrumentar    4.900 lei 

Mijloace învățământ  Videoproiectoare  12.872 lei   

Flipchart digital  12.166 lei   

Table magnetice  3.634 lei   

Mobilier Fișet metalic  842 lei   

Vestiar    1.380 lei  

Diverse   480 lei  646 lei   

Echipamente antiCovid Dispensere    3.680 lei  

Tunel dezinfecție   4.448 lei   

 TOTAL 39.722 41.685 32.340 127.454  
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Cheltuielile curente cu bunuri şi servicii sunt reprezentate de: 
 

 

 Întreţinea şi curăţenia spaţiilor de învăţământ  

 Materiale de curăţenie, întreţinere şi reparaţii 

 Abonament telefoane 

 Abonament internet 

 Găzduire pagină internet 

 Administrare şi actualizare pagină internet 

 Service aparatură birotică  

 Hârtie copiator 

 Consumabile echipamente birotică 

 Rechizite şi materiale de birou 

 Tipizate şi acte de studii  

 Publicitate şi promovare 

 Corespondenţă prin poştă  

 Contracte de practică a elevilor 

 Taxe de autorizari 

 Medicamente – cabinetul medical şcolar 

 Protocol – comisii de examen şi evaluare 

 Comisioane bancă 

 Alte cheltuieli 
 

Analiza referitoare la datele financiare surprinde următoarele aspecte: 

1. Veniturile sunt asigurate din taxele de şcolarizare şi din finanţarea asigurată de Fundaţia Profesia, 

persoana juridică fondatoare,  din fondul de rezervă  

2. Cheltuielile de personal ating procente mari – peste 70%; acestea au crescut concomitent în ultimii ani ca 

urmare a majorării salariilor din educaţie. Politica de resurse umane a organizaţiei noastre este de a atrage personal 

didactic cu un nivel ridicat de competenţe, astfel că salarizarea a fost pe măsura calităţii resursei umane.  

3. Cheltuielile cu funcţionarea şcolii (chirii şi utilităţi) sunt foarte mari (aproape 20% din total cheltuieli). Deşi 

reprezintă costuri semnificative, spaţiul închiriat este generos cu spaţiile şcolare, având săli mari şi oferind condiţii optime 

pentru un act educaţional de calitate; 

4. Anul 2020 a însemnat o provocare şi din punct de vedere financiar. Deşi investiţiile s-au situat la un nivel 

mai mic, se poate constata că valoarea cheltuielilor materiale a înregistrat, procentual, dar şi în valoare absolută un nivel 

record de peste 77.000 lei din care numai pentru consumabile impuse de pandemia de SarsCov-2 (măşti sanitare, 

dezinfectanţ, materiale igienico-sanitare, etc) s-au cheltuit peste 42.000 lei. Dealtfel, execuţia bugetară arată că veniturile au 

fost mai mici decât cheltuielile şi a fost nevoie de o finanţare din fondul de rezervă; 

5. Suma alocată pentru in vestiţii în 2021 este de 150.000 lei, din care 127.000 lei s-au cheltuit deja la nivelul 

lunii martie 2021; 

6. Suplimentar, prin decizie a Comitetului Director al Fundaţiei Profesia, începând cu 2020, este alocat din 

fondul de rezervă suma de 700.000 investiţie pentru  finanţarea achiziţiei unui sediu nou. Acest lucru a fost determinat de 

declararea falimentului proprietarului spaţiului închiriat, RADET Bucureşti, în noiembrie 2020, generând incertitudini privind 

funcţionarea pe termen lung în acest spaţiu. În general, politica Fundaţiei Profesia a urmărit consolidarea rezervelor 

financiare an de an, apreciind că funcţionarea într-un spaţiu propriu va permite creşterea calităţii procesului de învăţământ. 
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2.3 ANALIZA SWOT 

 
ANALIZA S.W.O.T. A  SCOLII POSTLICEALE SANITARE “SFÂNTUL IOAN”  

 Din analiza mediului intern (cultură organizaţională, resurse curriculare, resurse umane si financiare, oferta 

educaţionale) si ţinând cont de influenţa factorilor proveniţi din mediul extern, asupra activităţii desfăsurate în cadrul unităţii 

(comunitatea si grupurile de interes, analizele si nevoile realizate de MECS si a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri si 

comunitate), se desprinde concluzia că este necesară realizarea unui program de dezvoltare instituţională, centrat pe 

nevoia principală de asumarea a unei misiuni sociale clare si de definire a responsabilităţilor la nivel comunitar. 

Pornind de la situaţia concretă a mediului intern al scolii, pentru stabilirea traseului ipotetic, am efectuat o analiză 

de nevoi, utilizând procedura SWOT.  

Evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe în analiză trebuie să constituie, ca diagnoză realistă, punctul de 

plecare pentru programe, proiecte şi planuri manageriale. 

PUNCTE TARI 

► Fundamentarea PAS prin prevederile PLAI – Municipiul Bucuresti şi  Planul strategic al Ministerului Sanatatii; 

► Existenţa documentelor de planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare,  corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI,  PLAI),  unitate şcolară (PAS), Planul strategic al Ministerului Sanatatii; 

► Generalizarea în şcoală  a instrumentelor de asigurare a calităţii; 

► Colaborarea eficienta cu partenerii sociali (spitale partenere stagiu clinic,Inspectorate şcolare, alte şcoli de profil); 

►Participare şi implicare la conferinţe şi simpozioane; 

►Modernizarea permanentă a bazei materiale; 

►Reconstruirea şi îmbunătăţirea paginii web a scolii (www.sanitari.ro); 

►Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare şi a normelor de distanţare impuse prin legislaţia împotriva infectării cu SarsCov-2; 

► Implementarea cu succes a Şcolii Online, prin utilizarea platformei Google Classroom cu cont dedicat; 

► Colaborarea permanenta pe toate planurile cu Fundatia “PROFESIA”;  

►Şcoala dispune de săli de curs mari, luminoase, care oferă elevilor şi cadrelor didactice un confort şi o stare de bine, 

inclusiv în condiţiile actuale ale necesităţii distanţării; 

►Un număr mare de cadre didactice cu o vastă experienţă practică dobândită în unităţi sanitare; 

►Corelarea ofertei educaţionale în conformitate cu piaţa muncii; 

►Modernizarea sediului în anul 2015, din fonduri proprii; 

► Un nivel ridicat al gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, în domeniul de pregătire; 

►Încurajarea elevilor să-si asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare; 

►Şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ, programe scolare, Standarde de pregătire 

profesională, auxiliare curriculare, materiale de învăţare; 

►Dezvoltarea relaţiilor interpersonale (profesor – elev, conducere–subalterni, profesori–profesori, profesori–conducerea 
scolii) care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, asigurând starea de bine; 
 

PUNCTE SLABE 

►Starea de faliment a proprietarului spațiului, RADET Bucureşti; 

► Lipsa unui imobil propriu pentru desfasurarea activitatilor de invatamant; 

► Un număr destul de mare de cadre didactice asociate; 

►Nu se realizează o monitorizare sistematică a progreselor înregistrate de elevi la nivel individual; 
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►Implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară; 

►Costurile ridicate cu chiria şi salariile personalului didactic; 

►Necesitatea creşterii taxei de şcolarizare; 

►Conservatorismul si rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

►Implicare redusă în actul decizional a cadrelor didactice. 

OPORTUNITĂTI 

►Singura şcoală postliceală sanitară din sectorul 3;    

►Sectorul 3 este cel mai populat sector din Municipiul Bucureşti; 

►Strategia MECS privind îmbunatatirea calitatii şi eficientei sistemelor de educatie şi formare profesionala,  facilitarea 

accesului tuturor la sistemele de educatie şi formare profesionala,  deschiderea sistemelor de educatie şi formare 

profesionala catre societate; 

► Disponibilitatea institutiilor de învatamânt superior pentru formarea continua a cadrelor didactice; 

► Colaborarea cu Politia,  Jandarmeria,  Directia Generala de Sanatate Publica,  Agentia Municipala de Ocupare a Fortei 

de Munca Bucuresti,  Primaria Capitalei şi cele de sector,  etc.; 

► Existenta proiectelor şi programelor pentru dezvoltarea în cariera; 

► Existenţa unei cereri pe termen scurt şi lung tot mai mari pentru personal medical; 

►Documente strategice privind investiţiile în sănătate; 

►Fenomenul previzionat de îmbătrânire este o oprtunitate pentru cererea de forţă de muncă în domeniu; 

►Regiunea Bucureşti-Ilfov este un centru de dezvoltare economică, atrâgând resurse umane şi financiare importante; 

►Existenţa unor categorii eterogene de vârstă în rândul elevilor, ceea ce oferă posibilitatea, în fapt, a reconversiei 

profesionale pentru elevii în vârstă de preste 30 de ani, asigurând astfel, învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

►Pandemia de SARS CoV-2, care a demonstrat nevoia existenţei unei resurse umane suficiente şi bine pregătite; 

►Dezvoltarea în regiune a seviciilor medicale private; 

►Creşterea veniturilor populaţiei din regiune, care va determina creşterea cererii pentru servicii medicale. 

  AMENINTARI 

► Situaţia economică şi sanitară dificilă; 

► Diminuarea posibilităţilor financiare ale elevilor; 

► Declinul demografic, cu impact asupra reducerii efectivelor şcolare; 

► Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie educaţională,  

privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului educaţional; 

►Concurenţă ridicată, există un număr mare de şcoli de profil în Municipiul Bucureşti; 

► Lipsa de interes a cadrelor medicale pentru posturile din învăţământ; 

► Creşterea salariilor din sistemul public sanitar, a limitat şi mai mult posibilitatea atragerii de resursă umană de 

specialitate (medici şi asistente medicale);  

►Pandemia de SARS Cov-2, care a determinat, nefiind învăţământ obligatoriu, o reticenţă în rândul posibililor elevi, 

datorită nesiguranţei sociale; 

►O motivaţie superficială a unora dintre cei care se înscriu şi au aştepări nerealiste privind exigenţele dobândirii acestei 

calificări, care determină o rată de retragere importantă, mai ales în anul I; 

►Nu sunt publicate manuale/ auxiliare curriculare pentru toate modulele de specialitate; 

►Pensionarea cadrelor didactice cu experienţă. 
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2.4 ASPECTE PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

Planul de implementare şi de dezvoltare a procesului de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţare,  de 

instruire şi de educaţie prevede pentru anii care vor urma creşterea continuă a calităţii educaţionale, permanenta 

modernizare a dotării materiale de specialitate, dezvoltarea continuă a bazei materiale generale, modernizarea de 

laboratoare şi cabinete de specialitate. Vor fi stabilite noi parteneriate educaţionale şi de interes comunitar cu unităţi 

administrative și şcoli similare din ţara şi comunitatea europeană, iar oferta educationala a şcolii. 

În completarea planurilor operaţionale prezentăm o sinteză a unor obiective de dezvoltare a Şcolii Postliceale 

Sanitare “Sfântul Ioan” pentru perioada 2020-2023, obiective menite să asigure dezolvtarea bazei materiale cu eficienţă 

sporită în cadrul procesului instructiv – educativ, obiective subordonate şi subsumate ţelului şi misiunii declarate a şcolii 

noastre de a deveni o alternativa viabila la învăţământul de stat.   

     

Ca urmare a analizei mediului extern şi a mediului intern al şcolii se desprind următoarele aspecte principale care 

necesită dezvoltare pentru perioada 2020-2023: 

 Identificarea/achiziționarea  unui spațiu propriu pentru unitatea de învățământ  până în anul 2023; 

 Modernizarea spațiului, mai ales sălile de clasă, cu mobilier nou (2023); 

 Identificarea de noi surse de finanţare, inclusiv nerambursabile; 

 Atragerea şi implicarea elevilor într-o măsură mai mare în procesul de învăţământ prin utilizarea unor metode de 

predare şi evaluare centrate pe elev; 

 Autorizarea unei/unor noi calificări în domeniu; 

 Utilizarea eficientă a bazei materiale de care dispune şcoala. 

 
Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare (2020-2021), în şcoala noastră: 

 
Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare ”Sfântul Ioan” a stabilit de comun acord cu reprezentanţii 

Fundaţiei Profesia ca pentru punerea în funcționare a scenariilor adoptate, cât și a implementării tuturor măsurilor prevăzute 

în ordinul comun MEC/MS, acțiunile de realizare să fie planificate în 2 etape, în funcţie de spațiile de care școala dispune, 

de numărul de clase și numărul de elevi, cât și de sursele de venit de care școala dispune. 

  
 
 
 

Etapa I – perioada septembrie-octombrie 2020 

SARCINI DE REALIZAT STATUS 

a) extinderea spațiului închiriat, pentru respectarea normelor emise de autorități privind 
protecția sanitară pentru elevi și salariați, cameră de izolare, magazie pentru depozitarea 
produselor de protecție sanitară. 

Realizat 

b) Schimbarea programului de şcoală astfel - schimbul de dimineaţă (schimbul I) cu program 
de la 7:00-13:30, schimbul de după-amiază (schimbul II) cu program de la 14:30-20:30, cu 
asigurarea pauzei de o oră între 13:30-14:30 pentru curăţenie şi dezinfecţie la schimbul dintre 
ture. 

Realizat 

c) organizarea spațiilor - săli de clasă - astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea 
fizică de 1 metru între elevi, situaţie unde se aplică scenariul 1 - verde, iar acolo unde în clasă se 
depăşeste nr. de 20 de elevi se aplică scenariul 2 – galben;  

Realizat. 
 

d) angajarea necesarului de resurse umane, didactic, auxiliar şi nedidactic; Rezolvat - personal 
nedidactic pentru 
curățenie. 
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e) achiziţionarea şi asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție prin alocarea de 
fonduri de la Fundaţia Profesia. 

Realizat  

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și 
personal; 

Realizat 

g) achiziţia unui tunel de dezinfecţie pentru accesul în clădirea şcolii Realizat 

h) achiziţia de dispensere mobile cu stand-uri  de dezinfectarea mâinilor, pentru toate căiile 
de acces în clădire şi căile de acces pe etaje 

Realizat 

i) achiziţia de covoraşe de decontaminare pentru toate căile de acces  Realizat 

j) stabilirea, marcarea şi semnalizarea circuitelor funcționale Realizat 

k) aplicarea de chestionare pentru colectarea datelor de la elevi privind: accesul de 
tehnologie al elevilor, colectarea și actualizarea bazele de date cu datele de contact ale elevilor, 
consultări privind opțiunile elevilor pentru alegerea scenariul/scenariilor de începere a cursurilor  

Realizat 100%. 

 
Etapa II – perioada ianuarie-iunie 2021 

SARCINI DE REALIZAT STATUS 

l) organizarea spațiilor de recreere;  În curs de proiectare. Dezbateri 
și consultări cu elevii pe 
parcursul primului semestru, 
luarea deciziilor privind costurile 
și modalitățile de implementare 
și realizare. 

m) asigurarea de acces la tehnologie a tuturor elevilor care nu dispun de aceste dotări, 
suplimentarea de achiziţii de laptop-uri/tablete pentru elevi şi profesori, după consultarea şi 
centralizarea datelor, alocarea fondurilor şi finanţarea achiziţiilor fiind asigurate de către 
Comitetul Director al Fundaţiei Profesia, prin hotărâre a Preşedintelui fundaţiei. 

Permanent, ori de câte ori sunt 
solicitări. Colectarea și 
actualizarea bazei de date.  

n) Transformarea laboratorului de informatica in sala de curs si achizitia Clasei mobile 
cu implementarea ei incepand din sem. II 

Ianuarie – martie 2021 

o) Dezvoltarea bazei materiale – organizarea unui nou cabinet de nursing, dotat cu 
toate mijloacele de învățământ pentru specializarea Asistent medical generalist 

Februarie – martie 2021 

 

De asemenea, se menţin ca obiective permanente: 
 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ; 

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională; 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă; 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; 

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern; 

 Îmbunătăţirea accesului la informare; 

 Menţinerea gradului crescut de inserţie a absolvenţilor; 

 Implementarea şi derularea de proiecte, cu accent pe dezvoltare durabilă; 

 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional şi a imaginii şcolii; 

 Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii; 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare; 

 Menţinerea valorilor ce ţin de cultura organizaţională care pune accent pe starea de bine a elevilor şi a personalului. 

 

Ca urmare, având la bază rezultatele analizelor şi ţinând cont de contextul european, naţional, 

regional şi local, pentru perioada 2020-2023, la nivelul Școlii Postliceale Sanitare ”Sfântul Ioan” au fost 

stabilite următoarele ținte strategice  ale unității școlare: 
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ŢINTELE STRATEGICE ALE ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE ”SFÂNTUL IOAN”  

PENTRU PERIOADA 2020-2023 

 

 

 ȚINTA 1 Conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie implicat în construirea 

propriului traseu de învăţare. 

 ȚINTA 2. Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane.  

 ȚINTA 3. Creșterea financiară a Fondului de rezervă acumulat, ca investiție în vederea 

achiziționării/cumpărării unui spațiu propriu pentru școală.  

• ȚINTA 4. Sporirea calităţii actului educaţional prin creşterea performanţelor şcolare ale elevilor şi 

reducerea cazurilor de absenteism şi abandon şcolar. 

• ȚINTA 5. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual  

• ȚINTA 6. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin modernizarea celei existente şi dotarea cu noi 

echipamente  

• ȚINTA 7. Consolidarea şi dezvoltarea de parteneriate noi. 



 

PARTEA A TREIA  
3.1  PLANURI  OPERAŢIONALE 

 
 

Prioritatea 1: PERFECŢIONAREA continuă a resurselor umane, prin participarea la cursuri de formare pentru predarea online; 

 Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne pentru predare-evaluare și comunicare a cadrelor didactice 

Prioritatea 2: DEZVOLTAREA infrastructurii școlii prin extinderea spațiului; 

 Obiectiv: Creearea celor mai bune condiții pentru desfășurarea în siguranță a activităților didactice, în contextul pandemiei. 

Prioritatea 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA bazei materiale cu echipamente/materiale didactice specifice; 

 Obiectiv:  Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfăşurării tuturor activităţilor din cadrul şcolii prin:  
- achiziționarea de echipamente/material didactic de specialitate (mulaje, mobilier specific), pentru amenajarea unei noi săli de nursing;  
- achiziționarea unui laborator IT de tip clasă mobilă. 

Prioritatea 4: CREȘTERA numărului de cadre didatice titularizate pe post; 

 Obiectiv: Titularizarea pe post a cât mai multor cadre didactice, pentru a creea un corp profesoral stabil. 

Prioritatea 5: PROMOVAREA imaginii şcolii prin actualizarea website-ului.  

 Obiectiv:  Actualizarea website-ului utilizînd tehnici potrivite de marketing și promovare online care să popularizeze pe termen mediu şi lung calitatea pregătirii 
în şcoala postliceală sanitară. Stabilirea și punerea în aplicare a unei strategii complete care să ducă la indeplinirea obiectivelor privind promovarea școlii. 

LANUL OPERAŢIONAL PLAN 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 
UL OP 

Evaluarea internă:  
 - Prin raportul comisie CEAC privind calitatea educaţiei din unitatea de învăţământ;  
 - Prin rapoarte întocmite de către responsabilii vizaţi în planul operaţional;  
 - Prin date statistice comparative întocmite;  

 

Evaluarea externă:  
 - Prin control ARACIP sau a ISMB.  

 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat conform orizontului de timp stabilit şi se va interveni în restabilirea priorităţilor.  
Realizările sau nerealizările vor fi discutate şi aprobate în consiliul de administraţie al şcolii, dezbătute şi avizate în consiliul profesoral. Monitorizarea va urmări impactul asupra grupurilor-ţintă 
vizate: elevi, personalul şcolii și comunitate, pentru a putea corecta unele disfuncţionalităţi.  
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Prioritatea 1:  PERFECŢIONAREA  continuă a resurselor umane, prin participarea la cursuri de formare pentru predarea online; 

Obiectiv: Dezvoltarea competenţelor privind utilizarea tehnologiilor moderne pentru predare-evaluare și comunicare a cadrelor didactice.  

Grupul ţintă: Elevii şi personalul unităţii de învăţământ. 

CONTEXT: Pandemia a perturbat semnificativ procesul instructiv-educativ, dar a oferit, de asemenea, şi oportunităţi pentru transformarea pedagogiei şi transformarea ethosului şcolar: 
noi modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu elevii, noi roluri pentru creşterea nivelului general de bunăstare a acestora. În acest context se impune nevoia de  
perfecţionare a caderlor didactice pentru predarea online, pentru ca nivelul competenţelor digitale să nu  le împiedice pe  acestea să se implice complet în educaţia la distanţă.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Resurse Responsabil Orizont de timp Indicatori de performanţă Monitorizare şi 
evaluare Financiare Umane 

Identificarea nivelului de cunoștințe în 
utilizarea tehnologiilor moderne pentru 
predare-evaluare și comunicare a 
cadrelor didactice. 

Buget propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Membrii 
comisiilor 
metodice  

Conducerea şcolii  
CEAC 

  
  Septembrie 

2020 

Aplicarea chestionarelor privind 
nevoia de formare a cadrelor 
didactice privind cunoștințele 
utilizarea tehnologiilor moderne 
pentru predare-evaluare și 
comunicare; 

 
Evidenţa cadrelor 
didactice care au 
urmat cursurile de 
formare, număr de 
credite. 
Participarea la cursuri 
de formare a cel puţin 
80% dintre cadrele 
didactice titulare sau 
cu norma de bază ale 
şcolii postliceale 
sanitare.  
 

Înscrierea cadrelor didactice la cursuri 
de formare pentru utilizarea tehnologiei 
moderne. 

Buget propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Director 
Manager 

Conducerea şcolii  
CEAC 

Septembrie 
2020 Înscrierea cadrelor didactice   

Asigurarea participării personalului 
didactic la activităţile de instruire. 

 Membrii 
comisiilor 
metodice 

Director şcoală 
 Comisia de 
perfecţionare 

Septembrie – 
Octombrie 2020 

Participarea tuturor cadrelor didactice 
la cursuri 

Dobândirea de către cadrele didactice 
a capacității de utilizare eficientă și 
responsabilă a instrumentelor IT și a 
resurselor digitale în activitatea 
didactică.   

 Membrii 
comisiilor 
metodice,  
Cadrele 
didactice 

Membrii comisiilor 
metodice,  
Cadrele didactice 

Permanent  Creşterea nivelului capacității de 
utilizare a aplicațiilor Google și 
utilizarea acestora în activitate 
adidactică, a unor metode de 
comunicare eficiente și de colaborare 
între cadre didactice și elevi.   
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞCOLARĂ. BAZĂ MATERIALĂ  

 Prioritatea 2: DEZVOLTAREA infrastructurii școlii prin extinderea spațiului; 

 Obiectiv: Creearea celor mai bune condiții pentru desfășurarea în siguranță a activităților didactice, în contextul pandemiei. 

Grupul ţintă: Personalul unităţii de învăţământ, cadre didactice, personal didactic auxiliat, personal nedidactic, beneficiarii direcţi – elevii. 

CONTEXT: În contextul reluării cursurilor, pentru asigurarea condițiilor de siguranță sanitară, pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în scopul asigurării 
dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, atât pentru beneficiarii primari, cât și pentru personalul unității de învățământ (a întregului personal care participă la activitățile desfășurate în 
unitate), este necesară extinderea spațiului de învățământ în care școala își desfășoară activitatea.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Resurse 

Responsabil Orizont de timp 
Indicatori de 
performanţă 

Monitorizare şi 
evaluare Financiare Umane 

Realizarea proiectului de buget.  Buget propriu 
Fundaţia Profesia 

Președinte Fundația 
Profesia 
 Directorul şcolii 
Contabilil şef   

Director ec. Fundaţia 
Profesia 
Membrii CA 
Directorul şcolii 

Septembrie 
2020 

Proiect de buget realizat. 

Gradul de 
amenajare al 
spațiilor.  
Feed-back-ul 
elevilor și al 
întregului personal. 
Monitorizarea 
conservării dotărilor 
create.  
 

Adresă de solicitare către locator, privind 
nevoia de a extinde spațiul școlii.   

 Președinte Fundația 
Profesia 
Directorul şcolii 
Managerul școlii 

Președinte Fundația 
Profesia 
 

Septembrie 
2020 

Adresa de solicitare 
trimisă în termenul 
stabilit. 

Încheierea de Act adițional la contractul 
de închiriere, privind spațiile nou 
închiriate 

 Președinte Fundația 
Profesia 
 

Președinte Fundația 
Profesia 
 

Octombrie 2020 Semnarea actul adițional 
privind extinderea 
spațiilor. 

Alocarea spațiilor, stabilirea destinațiilor 
acestora, în funcție de necesități.  

Buget propriu 
Fundaţia Profesia 

Managerul școlii 
Directorul şcolii 
 

Directorul şcolii 
Consiliul de administraţie 
 

Octombrie 2020 Extinderea spațiului cu 
toate sălile de care este 
nevoie pentru creearea 
condițiilor de siguranță 
sanitară și în scopul 
asigurării dreptului la 
învăţătură. 

Amenajarea spațiilor, în funcție de 
destinația stabilită.  

Buget propriu 
Fundaţia Profesia 

Managerul școlii 
Directorul şcolii 
Administratorul de 
patrimoniu  

Directorul şcolii 
Consiliul de administraţie  
Administratorul de 
patrimoniu 

Permanenet  Igienizarea spațiilor, 
amenajarea și dotarea 
acestora cu mobilier și 
echipamente în mod 
adecvat cu destinațiile 
stabilite. 
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞCOLARĂ. BAZĂ MATERIALĂ 

Prioritatea 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA bazei materiale cu echipamente/materiale didactice specifice; 

Obiectiv:  Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfăşurării tuturor activităţilor din cadrul şcolii prin:  
- achiziționarea de echipamente/material didactic de specialitate (mulaje, mobilier specific), pentru amenajarea unei noi săli de nursing;  
- achiziționarea unui laborator IT de tip clasă mobilă.  

Grupul ţintă: Elevii şi personalul unităţii de învăţământ. 
CONTEXT: Criteriul epidemiologic în baza căruia se vor organiza activitățile didactice, necesitatea de a amenaja o nouă sală de nursing, precum și achiziționarea unui laborator IT tip clasă 

mobilă, sunt obiective esențiale pentru îndeplinirea normelor de distanțare fizică, pentru limitarea contactului dintre elevi din clase diferite și evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe 
parcursul unei zile. Pentru buna desfășurare a procesului didactic, fără ca acesta să fie perturbat, pentru ca fiecare clasă de elevi să-și desfășoare activitatea doar într-o sală de curs;  
Infrastructura educaţională - constituie un element vital al mediului de învăţare din şcoală, de aici și necesitatea dezvoltării bazei materiale. Aceasta conduce la creşterea eficienţei activităţilor 
instructiv-educative şi a serviciilor educaționale oferite de școală. Îmbunătățirea mediului educațional, reprezintă un factor important în pregătirea viitorilor absolvenți. Noile tehnologii IT au 
impus modificări importante în sistemul de învățământ atât în ceea ce priveşte dotarea materială, cât şi procesul instructiv-educativ, ca şi alte procese cu caracter administrativ. Tehnologia 
modernă joacă astăzi un rol esențial în viața cadrelor didactice şi mai ales a elevilor, oferind o serie de avantaje: posibilități rapide de informare, organizarea mai sistematică şi mai rapidă a 
materialelor, stimularea curiozității ştiințifice, ajută la consolidarea informațiilor, permite învățarea activă. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Resurse 

Responsabil Orizont de timp 
Indicatori de 
performanţă 

 

Monitorizare şi 
evaluare Financiare Umane 

Realizarea proiectului de buget.  Buget propriu 
Fundaţia Profesia 

Președinte Fundația 
Profesia 
 Directorul şcolii 
Contabilil şef   

Director ec. F.P. 
Membrii CA 
Directorul şcolii 

Septembrie 
2020 

Proiect de buget 
realizat. 

Lista de achiziţii/inventarul 
bazei materiale. 
Feed-back-ul elevilor. 
Monitorizarea conservării 
dotărilor create.  
Asistenţe la ore pentru 
observarea materialelor 
didactice folosite. 

Stabilirea la nivelul Consiliului profesoral și al 
Consiliului de administrație a necesarului 
privind dotările pentru noua sală de nursing, 
precum și motivarea necesității achiziționării 
clasei mobile.  

 Directorul şcolii 
Responsabilii comisiilor   
Directorul şcolii 
Contabilil şef   

Directorul şcolii 
Director ec. F.P. 
Consiliul de 
administraţie  

Septembrie  – 
Octombrie 2020 

 

Plan de achiziţii 
elaborat  
Îmbunătăţirea bazei 
materiale  

Colectarea ofertelor, prezentarea și analizarea 
ofertelor în CA și stabilirea furnizorilor.  

 Directorul şcolii 
Administratorul de 
patrimoniu   

Directorul şcolii 
Director ec. F.P. 
Consiliul de 
administraţie  

Noiembrie 2020 Colectarea de la 
furnizori a ofertelor 

Monitorizarea alocării fondurilor pentru 
procesul de dotare a şcolii. 

 Directorul şcolii 
Responsabilii comisiilor   

Directorul şcolii 
Director ec. F.P. 
C.A.  

Noiembrie – 
Decembrie 2020 

Alocarea fondurilor 

Recepția echipamentelor și amenajarea 
spațiilor. 
Monitorizarea modului de folosire a 
echipamentelor.  

 Directorul şcolii 
Administratorul de 
patrimoniu  
Responsabilii comisiilor   

Directorul şcolii 
Director ec. F.P. 
C.A. 

 Modernizarea 
infrastructurii şcolare 
şi a bazei didactico-
materiale  
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 DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Prioritatea 4:  CREȘTERA numărului de cadre didatice titularizate pe post; 

Obiectiv: Titularizarea pe post a cât mai multor cadre didactice, pentru a creea un corp profesoral stabil.  

CONTEXT: În domeniul Sănătate și asistență pedagogică, pentru specializarea Asistent medical generalist, identificarea de specialiști în acest domeniu, dispuși să îmbrățișeze cariera didactică 
în învățământul postliceal, devine o misiune dificilă  în contextul deficitului de personal din sistemul sanitar. Titularizarea cadrelor didactice este pentru școla noastă un obiectiv major, deoarece 
ne dorim să menținem un colectiv stabil format din specialiști în domeniul care să înpărtășască să mențină și să perpetueze convingerile și principiile unui învățământ de calitate.   

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Resurse 

Responsabil Orizont de timp Indicatori de performanţă Monitorizare şi evaluare 
Financiare Umane 

Stabilirea în C.A. a posturilor cu viabilitate, 
titularizabile în conformitate cu planurile de 
învățământ și a planurile de școlarizare 
aprobate.  

Buget propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Președinte F.P. 
Directorul şcolii 

Directorul școlii 
Managerul școlii 

Ianuarie 2021 

Scoaterea la concurs a unui 
număr de posturi, astfel 
încăt procentul cadrelor 
didactice titulare să fie 
peste 50% 

 
Documentația depusă la 
ISMB și MEN,  
Adresa ISMB privind 
aprobarea centrului și a 
comisie. 
Documentația în baza 
căreia a fost organizat 
concursul. 
Dosarele candidaților. 
Rezultatele finale, 
validarea concursului, 
deciziile de încadrare 
pentru fiecare post care a 
făcut obiectul concursului, 
astfel încât procentul de 
cadre didactice titulare să 
fie peste 50%.   

Publicarea posturilor, conform Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în unităţile de învăţământ 
particular din învăţământul preuniversitar, 
aprobată cu Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5625 din 31 
august 2012.   

Buget propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Directorul școlii  
Secretar  

Directorul școlii 
Managerul școlii 

Ianuarie 2021  

Atragerea de candidați la 
concurs, astfel încăt să 
existe candidați pentru toate 
posturi viabile. 
Publicarea anunțului în 
presa locală, pe site-ul 
școlii, la avizierul școlii și al 
ISMB. 

Pregătirea și depunerea documentației conform 
metodologiei.   

 
Directorul școlii  
Secretar  școală 

Directorul școlii 
Managerul școlii 
Secretar  școală Februarie 2021 

Respectarea legislației în 
vigoare în pregătirea 
documentației, respectarea 
pașilor procedurali și a 
termenelor de depunere. 

Înregistrarea dosarelor candidaților și avizarea 
acestora de către Oficiul juridic ISMB  

Directorul școlii  
Secretar școală 

Directorul școlii 
Managerul școlii 
Secretar  școală 

Conform graficului 
aprobat 

Avizarea tuturor dosarelor 
depuse.  

Organizarea concursului. 

Buget propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Membrii comisiei 
de examen 

Președinte comisie 
Membrii comisiei 
Secretar comisie 

Conform graficului 
aprobat 

Desfășurarea în bune 
condiții a concursului, 
Monitorizarea concursului 
de către inspectorul 
desemnat de ISMB. 

Încadrarea pe post a candidaților admiși.  Directorul școlii  Directorul școlii  Martie 2021 
Încadrarea pe post a 
cadrelor didactice admise în 
procent de 100%.  
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII  

 Prioritatea 5: PROMOVAREA imaginii şcolii prin actualizarea website-ului. 

Obiectiv:  Actualizarea website-ului utilizînd tehnici potrivite de marketing și promovare online care să popularizeze pe termen mediu şi lung calitatea pregătirii în şcoala postliceală sanitară. 
Stabilirea și punerea în aplicare a unei strategii complete care să ducă la indeplinirea obiectivelor privind promovarea școlii. 

Grupul ţintă: Cadrele didactice, elevii, viitorii elevi, comunitatea locală. 

CONTEXT: Realizarea unei imagini puternice în mediul real nu mai este suficientă. Numărul celor care au acces la Internet crește în fiecare zi, iar principala sursă de informare a devenit mediul 
online. Trăim într-o lume în continuă mișcare și descoperire, iar cei mai mulți dintre absolvenții de liceu au acces la Internet și, desigur, caută informații relevante despre școlile de profil pe care 
vor să le urmeze și serviciile pe care acestea le oferă, în mediul online. Lipsa timpului, dar și ușurința aflării de informații relevante transformă procesul de decizie al absolvenților de liceu sau a 
părinților acestora într-unul foarte rapid. Oamenii caută informații clare, pro sau contra despre școala dorită, iar un singur factor poate să fie decisiv în procesul de alegere a unei școli. 
Creşterea gradului de atractivitate al websiteului, precum și punerea la dispoziție a tuturor informațiile relevante pe care acesta să le cuprindă, vor conduce la creşterea numărului de elevi şi a 
competitivităţii, având în vedere oferta educaţională şi curriculară, condiţiile oferite,  se impune implementarea unei strategii adecvate de marketing pentru promovarea şcolii.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Resurse 

Responsabil Orizont de timp 
Indicatori de 
performanţă 

 
Monitorizare şi evaluare 

Financiare Umane 

Evaluarea campaniei de promovare a ofertei 
educaţionale în mediul on-line. 
Contract cu firmă specializată în construirea unei 
prezente online de succes. 

Buget 
propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Directorul şcolii 
Cadrele 
didactice 
Responsabilii 
comisiilor   

Conducerea şcolii 

Permanent 
Creşterea 
notorietăţii şcolii 
postliceale 

Chestionare aplicate elevilor 
nou veniţi în şcoală, vizând 
modul pentru care au opta 
petru şcoala noastră. 

Elaborarea unui program de activităţi pentru promovarea 
unităţii şcolare; 
Actualizarea permanentă a website-ului pentru 
promovarea unităţii şcolare şi informarea elevilor și 
comunității.  

Buget 
propriu 
Fundaţia 
Profesia 

 Directorul şcolii 
Cadrele 
didactice 
Responsabilii 
comisiilor   
 

Membrii CA 
Directorul şcolii 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Cadrele didactice 

Permanent 

Funcţionarea şi 
actualizarea 
paginilor de 
socializare ale 
unităţii şcolare 

Numărul de vizitatori al site-
ului şi paginilor de 
socializare.  
Informaţiile şi deciziile 
publicate.  

Asigurarea accesului tuturor celor interesaţi la oferta 
educaţională și curriculară a şcolii. 

 Directorul şcolii 
Cadrele 
didactice 
Secretar şef   

Directorul şcolii 
Membrii CA 
Cadrele didactice 

Permanent 
Materiale de 
promovare 
elocvente 

Numărul celor care se 
interesează de oferta 
educaţională şi curriculară a 
şcolii 

Crearea unui grup de comunicare pentru toţi elevii şi 
absolvenţii şcolii 

Buget 
propriu 
Fundaţia 
Profesia 

Directorul şcolii 
Cadrele 
didactice 
Secretar şef   

Directorul şcolii 
Director ec. 
Fundaţia Profesia 

 
Numărul celor care 
se înscriu în grup.  

Feedbeak-ul primit de la cei 
interesaţi. 
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3.2 OFERTA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE  

   

În contextul vieţii actuale, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de 

procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor, în modelarea şi educaţia 

acestora. În Şcoala Postliceală Sanitară “Sfântul Ioan”  activităţile extraşcolare vizează în principal promovarea spiritului 

competiţional şi a performanţei înalte, educarea morală şi civică a elevilor, colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte 

şcoli, precum şi alte obiective conforme cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ.  

Activităţile extracurriculare pe care şcoala noastră le propune elevilor, au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

aplicativ, umanitar, recreativ, distractiv, care ajută la dezvoltarea  gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional 

privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, 

comunicarea interculturală etc. Ele sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de 

cunoaştere al elevilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.   

 
ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE 

 

ACTIVITĂŢI 
RESURSE UMANE ŞI 

INSTITUŢIONALE 
RESPONSABILI TERMEN 

1. Constituirea Comisiei  Consiliul profesoral 
Direcţiunea 
Consiliul de Administraţie 

Septembrie 2020 

2.  Alegerea noului Consiliu al 
elevilor pe şcoală 
 

Consiliul elevilor pe clase 
 

Dirigintii                                                               
Coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi 
extraşcolare 

Octombrie  2020 
 

3.  Propunerea de proiecte 
educative din partea diriginţilor şi 
selectarea lor în şedinţă deschisă 
a Consiliului profesoral 

Comisia de consiliere, 
orientare şi activităţi 
extraşcolare 
Consiliul profesoral 
 

Direcţiunea 
Coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi 
extraşcolare  

Septembrie-
Octombrie 2020 

4. Participarea la şedinţele 
consilierilor educativi la nivel de 
municipiu 

ISMB 
 

Coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi 
extraşcolare 

Conform 
calendarului 

5. Elaborarea Planului 
managerial de activităţi educative 
şcolare şi extraşcolare  
Propunerea spre aprobarea 
Consiliului de Administraţie 

Consiliul Profesoral 
Consiliul de Administraţie 
 

 Director  
 Coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi 
extraşcolare 
 

Octombrie  2020 

6. Elaborarea Planului de 
activităţi al Consiliului elevilor 

Comitetetul de elevi 
 

Directiunea, Consiliul Elevilor Octombrie  2020 

7. Încheierea parteneriatelor 
educative şi stabilirea resp. în 
cadrul echipelor de proiect 

Consiliul profesoral 
Primărie, Poliţie, ONG-uri 

Direcţiunea, coordonatorul de 
proiecte si programe educative 
 

Permanent 

 
ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR EDUCATIVE 

 

ACTIVITĂŢI 
RESURSE UMANE ŞI 

INSTITUŢIONALE 
RESPONSABILI TERMEN 

1. Realizarea unor sondaje de opinie în rândul 
elevilor şi a cadrelor didactice, în scopul identif.  
priorităţilor educative şi eficientizarea activităţilor 

Consiliul elevilor 
Consiliul profesoral 

Director 
Coordonator proiecte 
programe 
CEAC 

Periodic 
 

2. Întruniri periodice ale Comisiei diriginţilor cu Diriginţii Director Semestrial 
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coordonatorul pentru  proiecte şi programe 
educative pentru găsirea soluţiilor optime ale 
diferitelor  aspecte legate de educaţia elevilor 

Coordonator proiecte 
programe 

 

3. Întocmirea portofoliului activităţilor educative la 
nivelul şcolii 

Diriginţii Director 
Coordonator proiecte 
programe 

Semestrial 
 

4. Monitorizarea şi valorificarea  rezultatelor 
obţinute de elevi la concursurile înscrise în 
programul de activităţi, în procesul de evaluare 
internă a calităţii 

Diriginţii 
Comisia de asigurare si 
evaluare a calităţii 
(CEAC) 

Director,  
Comisia de asigurare si 
evaluare a calităţii (CEAC) 

Semestrial 

5. Premierea elevilor şi a personalului didactic 
care au avut rezultate la activitatile extrascolare, 
concursuri, competitii, festivaluri, etc. 

Directiune 
Consiliul Administraţie 

Directiune, Consiliul de 
Administraţie, coordonatori 
activitati, proiecte, concursuri 

Anual 
 



68 

 

3.3 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 

Obiective: 

- perfecţionarea cadrelor didactice în cadrul procesului de dezvoltare profesională 

- participarea la activităţi de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Acţiuni 
 

Rezultate 
asteptate 

 

Termen 
 

Persoane 
responsabile 

 

Parteneri 
 

Cost 
 

Sursa de 
finanţare 

Perfecţionare prin 
definitivat si 
grade didactice 
 

Obţinerea gradelor 
didactice de către 
cadrele didactice 
care îndeplinesc 
condiţiile de 
susţinere a acestora 

August 
2021 

 

Responsabil formare 
continuă 
  
 
 
 

ISMB,CCD 
Universităţi 
de profil 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
 

Activităţi metodice 
în cadrul 
catedrelor 

Implicarea activă a 
cadrelor didactice 
 

Lunar 
 

Responsabili comisii 
metodice 
 

ISMB 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
 

Activităţi metodice 
în cadrul comisiilor 
metodice la nivelul 
sectorului/capitalei 

Implicarea activă a 
cadrelor didactice 
 

Semestrial 
 

Responsabili comisii 
metodice 
 

ISMB, CCD 
 
 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
 

Stagii de formare 
pe metode active 
de învăţare 

Cresterea 
numărului de cadre 
didactice formate 

Anual 
 

Echipa managerială 
a scolii 
 

ISMB, CCD 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
 

Stagii de formare 
europene 

Cresterea 
numărului de cadre 
didactice formate 

Anual 
 

Echipa managerială 
a scolii 

Externi 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
 

Participare la stagii 
de formare 
continuă personal 
auxiliar si 
nedidactic 

Implicarea activă a 
personalului 
nedidactic si 
didactic auxiliar 

Anual 
 

Echipa managerială 
a scolii 
 

ISMB, CCD,  
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
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3.4 PLANUL DE PARTENERIATE AL SCOLII 

 
Obiective: 

- asigurarea caracterului formativ şi practic aplicativ al învăţării 

- adaptarea le condiţiile de muncă specifice profesiei 

- integrarea în mediul social şi profesional 

- creşterea inserţiei pe piaţa muncii 

 

Acţiuni 
 

Rezultate asteptate 
 

Termen 
 

Persoane 
responsabile 

Parteneri 
 

Cost 
 

Sursa de 
finanţare 

Semnarea acordurilor de 
parteneriat, oferirea cadrului 
de desfăsurare a instruirii 
practice. Angajarea la 
sfârsitul perioadei de 
scolarizare. Participarea la 
examenele de certificare a 
competenţelor profesionale. 

Raportări semestriale 
privind derularea 
activităţilor care fac 
obiectul parteneriatului 
încheiat 
 

Anual 
 

Conducerea 
scolii. 
 

Spitale şi 
cabinet 
medicale 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
 

Oferirea informaţiilor de pe 
piaţa muncii, participarea la 
bursa locurilor de muncă. 
 

Oferirea de informaţii 
necesare stabilirii unui 
plan de scolarizare 
compatibil cu piaţa 
muncii 

Anual 
 

Conducerea 
scolii. 
 

Agenţia  
de Ocupare 
a Forţei 
de Muncă 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 

Furnizori de formare 
 

Susţinere în vederea 
derulării 
parteneriatelor 
 

Permanent 
 

Consiliul 
Director 
Fundatia 
Profesia 

ISMB 
 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 

Furnizori de informaţii si de 
resurse materiale 
 

Oferirea de oportunităţi 
elevilor cu nevoi 
speciale 

Permanent 
 

Conducerea 
scolii. 
 

Primărie, 
Consiliul 
Local 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 

Furnizori de educaţie în 
domeniu 
 

Obţinerea de informaţii 
educative din domeniu  

Permanent 
 

Conducerea 
scolii. 
 

Poliţia de 
proximitate 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 

Asigură consilierea şi 
identificarea 
problemelor elevilor, 
propune planuri de 
intervenţie 

Acord de parteneriat 
 

Permanent 
 

Conducerea 
scolii. 
 

Comisia 
Diriginţilor 
 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 

Asigură desfăsurarea unor 
activităţi 
extracurriculare 

Acord de parteneriat 
 

Permanent 
 

Conducerea 
scolii. 
 

Case de 
bătrăni, 
orfelinate, 
clinici private 
de sănatate 

 Buget 
propriu 
 
Fundaţia 
Profesia 
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3.5 PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2020-2021 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL 
 
 

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică 
Calificarea profesională: Asistent medical generalist 

 

 Propunerile de plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 s-a făcut cu respectarea prevederilor 

O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Planul de școlarizare a a fost validat în SIIIR la data de 

10.12.2019. 

 

EXISTENT 2019-2020 
ZI 

PROPUNERI 2020-2021 
ZI 

EXISTENT 2020-2021 
ZI 

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL I ANUL II ANUL III ANUL I ANUL II ANUL III 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

3 110 4 116 3 84 5 140 3 110 4 116 3 90 3 99 4 109 

TOTAL NR. CLASE ŞI NR. ELEVI 

NR. CLASE = 10 
NR. ELEVI = 310 

NR. CLASE = 12 
NR. ELEVI = 366 

 
NR. CLASE = 10 
NR. ELEVI = 298  
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3.6 OFERTA CURRICULARĂ 2020-2021 

 
Şcoala Postliceală Sanitară “Sfântul Ioan” îşi propune să asigure elevilor un act educaţional complet 

pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, să formeze specialişti capabili să îngrijească oameni sănătoşi şi bolnavi. 

Promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi 

abilităţi de utilitate directă în profesia de asistent medical generalist  şi în societate.   

În toţi anii şcolari de la autorizare şi până în prezent activitatea Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul Ioan” a fost orientată 

în direcţia creşterii calităţii actului instructiv-educativ, prin realizarea unui învăţământ modern, eficient, practic, aplicativ, 

deschis spre schimbare şi învăţare în context european. 

Din această perspectivă s-a urmărit formarea unui absolvent în măsură să se integreze activ în viaţa socială, să-şi 

articuleze propriul traseu de dezvoltare intelectuală şi profesională la nevoile sale şi ale comunităţii. 

 
Directiva 2013/55/EU include un set de cunoștințe și competențe profesionale de bază, cerințe educaționale 

minimale pentru asistenții medicali generaliști. 

Formarea asistentului medical generalist oferă garanția că profesionistul respectiv a dobândit următoarele 

cunoștințe și competențe: 

 

 cunoștințe cuprinzătoare despre științele ce stau la baza asistenței medicale generale, inclusiv o înțelegere 

suficientă a structurii organismului, funcțiilor fiziologice și comportamentului persoanelor sănătoase și bolnave, 

precum și a relațiilor dintre starea de sănătate și mediul fizic și social al ființei umane; 

 cunoștințe despre natura și etica profesiei, precum și despre principiile generale privind sănătatea și asistența 

medicală; 

 experiență clinică adecvată; această experiență este selectată pentru valoarea sa formatoare și dobândită sub 

supravegherea unui personal asistent calificat și în locuri în care numărul personalului calificat și echipamentele 

sunt adecvate pentru asistența medicală care trebuie acordată pacientului; 

 capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical și experiența colaborării cu acest 

personal; 

 experiența colaborării cu alți profesioniști din sectorul medical. 

 

 
Numărul de ore de învăţământ pentru asistenţi medicali generalişti conform 
 Curriculum-ului aprobat prin OMEN nr. 3499/29.03.2018 se împarte asftel: 

 

ANUL DE STUDIU NUMĂR ORE TEORIE 
NUMĂR ORE 
LABORATOR 
TEHNOLOGIC 

NUMĂR ORE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

CLINIC 

TOTAL ORE PE AN 
ȘCOLAR 

ANUL I 742 154 560 1456 

ANUL II 693 11 896 1600 

ANUL III 600 40 952 1592 

TOTAL 2035 205 2408 4648 
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Orele de învăţământ teoretic precum şi orele de laborator tehnologic se desfăşoară în cadrul şcolii, în săli de clasă, 

cabinete şi săli de demonstraţie cu o bună dotare.   

Învăţământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în 

colectivitate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu, școala asigurând fiecărui elev locul de practică prin contracte 

încheiate cu unități sanitare.  

Învăţământul clinic are ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, 

incluzând prevenirea bolii, educaţia sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgenţă, de reanimare şi de 

transfuzie sanguină.  
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3.7 OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2020-2021  

 
Şcoala Postliceală Sanitară “Sfântul  Ioan” din Bucureşti s-a înfiinţat având ca misiune contribuţia la creşterea 

calităţii actului medical prin ridicarea calităţii învăţământului medical la standarde europene, folosind ca mijloace de lucru un 

management organizaţional, educaţional, al resurselor umane şi financiare performant şi modern. 

Obiectivele principale ale misiunii noastre  sunt: 

1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi,  abilităţi şi competenţe ce permit absolvenţilor accesul pe piaţa muncii 

în profesia de „asistent medical generalist”; 

2. Să contribuim la cosolidarea  învăţământului postliceal sanitar;  

3. Să pregătim tineri cu un bun nivel de cultură profesională şi socială,  capabili  să răspundă aşteptărilor 

societăţii; 

4. Să respectăm şi să promovăm valorile fundamentale ale unei societăţi sănătoase;   

5. Să oferim crearea unei culturi organizaţionale  în care să se formeze profesioniştii în asistenţa medicală;   

6. Să oferim elevilor un cadru cât mai bun pentru cunoaştere,  pentru studiu prin descoperire utilizând mijloace 

moderne de învăţământ; 

7. Să onorăm titlul de asistent  prin activitatea derulată alaturi de partenerii noştri.    

 

VIZIUNEA 

                    O ȘCOALĂ MODERNĂ ȘI O ECHIPĂ COMPETITIVĂ! 

                    ȘANSE EGALE LA PERFORMANȚĂ PENTRU FIECARE! 

 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” îşi propune să asigure elevilor un act educaţional complet 

pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, să formeze specialişti capabili să îngrijească oameni sănătoşi şi bolnavi. 

Promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi 

abilităţi de utilitate directă în profesia de asistent medical generalist  şi în societate.   

 Conform acestei viziuni ne propunem: 

1. Să asigurăm un învăţământ medical de calitate în conformitate cu standardele U.E.; 

2. Să asigurăm o pregătire profesională de specialitate la nivelul exigenţelor serviciilor medicale din UE; 

3. Să ocupăm poziţie fruntaşă  în topul  şcolilor particulare cu profil sanitar  din Bucureşti; 

4. Să formăm personalităţi oneste şi devotate îngrijirii omului; 

5. Să construim  elevilor un set de valori  individuale de natură profesională,  socială şi culturală în 

funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră; 

 

 Domeniul: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ 

 Specializarea: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ   

 Calificarea profesională: Asistent medical generalist 

 Nivelul: 5 

 Forma de învăţământ: la zi 



74 

 

 Durata studiilor: 3 ani 

Oportunităţi de plasament pe piaţa muncii: Au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ postliceal absolvenții de 

liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. (Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare) 

Baza materială a Şcolii Postliceale Sanitare oferă facilităţi pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în condiţii 

optime şi cuprinde: 

 săli de clasă spațioase și luminoase; 

 săli de demonstraţie dotate cu cele mai moderne mijloace de instruire (manechine, video-proiector, calculator, 

echipamente şi instrumente necesare demonstrării orale sau simulate a proceselor de bază în îngrijirea nursing);  

 laborator de informatică de tip clasă mobilă; 

 mobilier mobil care se poate aranjz în funcție de activitatea didactică; 

 bibliotecă. 

Învăţământul clinic constă în instruirea efectuată  în spitale şi în alte instituţii de sănătate, inclusiv servicii de 

îngrijire medicală la domiciliu. Şcoala a încheiat contracte pentru desfăşurarea stagiului clinic cu unităţil sanitare de prestigiu 

din București  

       Structura anului şcolar cuprinde un număr de 42 săptămâni repartizate câte 21 de săptămâni pe fiecare 

semestru. Pentru fiecare an de studiu, raportul între săptămânile de învăţământ  teoretic şi cele de învăţământ clinic se 

prezintă astfel: 

Anul I Anul II Anul III 

28 săptămâni  învăţământ teoretic 22 săptămâni  învăţământ teoretic 20 săptămâni  învăţământ teoretic 

14  săptămâni  învăţământ clinic 20  săptămâni  învăţământ clinic 22  săptămâni  învăţământ clinic 

 

Şcoala funcţionează în două schimburi  - de Luni până Vineri. Programul de dimineaţă 7.00 – 14.00/15.00, programul de 

după amiază 14.00 – 20.00./21.00  Elevii pot opta pentru programul de dimineaţă sau pentru cel de după amiază.      

 

Date de contact:  
Adresa: Str. ILIOARA, nr. 16, sect. 3, Bucureşti 

Telefon: 021.348.66.38 
Fax: 021.348.66.38 
E-mail: office@sanitari.ro 
Web: www.sanitari.ro   
 

 

http://www.sanitari.ro/
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PARTEA A PATRA 
Consultare, monitorizare şi evaluare 

Rezumat privind modul de organizare a procesului  
de consultare în vederea elaborării planului 

 

4.1 Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS 

 
Conceperea Planului de Acţiune  al Şcolii vizează abordarea sistemică şi procesuală a organizaţiei. Priorităţile şi 

obiectivele sunt stabilite pentru a furniza o direcţie spre care să se îndrepte organizaţia. Acestea determină rezultatele avute 

în vedere şi ajută organizaţia să-şi utilizeze resursele pentru obţinerea rezultatelor scontate. Prefigurarea direcţiei viitoare de 

dezvoltare a organizaţiei se realizează de regulă, cu dificultate, ea fiind însă obligatorie.    

 Exprimarea funcţiei de previziune a managementului se face în mai multe secvenţe, a căror materializare şi 

intercondiţionare fac posibilă conceperea şi apoi aplicarea strategiei organizaţiei. 

Planurile de acţiune trebuie să conţină în principiu: 

 Analiza contextului 

 Ţinta Acţiuni necesare 

 Rezultate măsurabile 

 Responsabilii pentru îndeplinirea acţiunilor 

 Termene şi obiective intermediare 

 Monitorizare şi evaluare 

 Costuri şi alte alte resurse 

Analiza contextului poate fi realizată apelând la tehnicile şi instrumente ale managementului. 

Ele pot fi utilizate pentru:  

 a ordona şi sintetiza datele referitoare la indicatoriş 

 a lua decizii referitoare la continuarea sau schimbarea ofertei educaţionale, pe baza analizei rezultatelor 

unui eşantion de elevi, cadre didactice, agenti economici 

 a controla buna funcţionare a procesului, în scopul asigurării capacităţii acestuia de a obţine în mod 

constant nivelul de pregătire solicitat. 

 

Exemple de tehnici şi instrumente specifice managementului instituţional,  

utile în analiza şi proiectarea viitoare a proceselor la nivelul instituţiei de învăţământ 

Tehnici şi instrumente pentru date numerice permit ordonarea şi prezentarea unui ansamblu de indicatori cu 

date statistice referitoare la evoluţia elevilor şi a cadrelor didactice într-o manieră uşor de perceput, dovedindu-se extrem de 

utile în luarea deciziilor.  

Prin forma de prezentare (grafice, tabele) pot fi puse în evidenţă relaţii stabilite între elementele domeniului 

analizat, tendinţe de evoluţie, se pot face analize comparative. 

Graficul GANTT este utilizat pentru reprezentarea succesiunii activităţilor în scopul implementării acestora 
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Diagrama cauză – efect este cunoscută şi sub denumirea „ diagrama IshiKawa”, după numele celui care a 

inventat-o. Este un instrument care permite evidenţierea şi ierarhizarea cauzelor (reale şi potenţiale) ale unui efect dat. 

 Diagrama procesului (flowchart) este o reprezentare figurativă a etapelor unui proces, utilizată în investigarea 

posibilităţilor de îmbunătăţire a acestuia, sau în cazul proiectării unui proces. 

Diagrama de relaţii permite identificarea cauzelor succesive ale problemelor date.  

Diagrama – arbore permite evidenţierea relaţiilor dintre obiectivele de realizat şi acţiunile (mijloacele) necesare 

pentru atingerea lor. 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

 Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

 Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

 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. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile 

identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

 Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea 

analizei mediului extern. 

 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

 Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului 

şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului 

elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de 

parteneriat. 

 Stabilirea Graficului de asistenţe de comun acord cu cadrele didactice.  

 Implicarea partenerilor sociali în activitate pentru armonizarea programelor de învăţare cu obiectivele 

strategice. 

 Relaţionarea curriculum-urilor cu cerinţele mediului socio-economic în cadrul parteneriatelor cu agentii 

economici  prin implicarea specialiştilor din în echipa de autori. 

 Constituirea echipelor de lucru, eventual interdisciplinare, în vederea instituirii unui program de mentorat 

pentru cadre didactice care necesită o îmbunătăţire a unor aspecte ale activităţii propuse pentru utilizarea 

procedeelor sistemelor de asigurare a calităţii în educaţie 

 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor 

priorităţilor şi Elaborarea planurilor operaţionale.  

    

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, 

documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale 

echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă) 
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 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 PRAI Bucuresti-Ilfov  

 PLAI Bucuresti 

 Anuarul statistic 

 Date statistice - AJOFM  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISMB, IS3 şi MEC  întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 Reprezentanţi ai comunităţilor locale 

În ceea ce priveşte mediul extern au avut loc întâlniri şi discuţii cu: elevi, AJOFM, parteneri economici, parteneri 

sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori de licee. 

Pentru mediului intern au fost consultate: statistici anuale ale şcolii, statistici examen bacalaureat, fişe de evaluare, 

teste de evaluare iniţială, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice, fişe de 

asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, programul Consiliului de Administraţie şi al directorilor de 

monitorizare a activităţii din şcoală, sondaje părinţi-elevi, programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a 

personalului şcolii, execuţia bugetară. 
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4.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE,  
EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A PAS  

 
Monitorizarea la nivelul echipei de alcătuire a PAS  trebuie să cuprindă date de intrare ale analizei referitoare la: 

a) feedback-ul de la client; 

b) funcţionarea proceselor şi conformitatea produsului; 

c) stadiul acţiunilor corective şi preventive; 

d) acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare; 

e) schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management; 

f) recomandări pentru îmbunătăţire şi date de ieşire ale analizei, care să includă decizii şi acţiuni referitoare la: 

 îmbunătăţirea eficacităţii demersului didactic şi a proceselor sale; 

 îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului; 

 nevoile de resurse. 

Monitorizarea întregii activităţi va fi facută de către directorii şcolii şi consiliul de administraţie al şcolii prin 

verificarea implementării acţiunilor, evaluarea efectului scontat, revizuirea acţiunilor, raportarea progresului realizat, 

revenirea asupra acelor acţiuni care nu se realizează conform datelor iniţiale stabilite şi adoptarea măsurilor necesare. 

Ţinând seama de faptul că instituţia responsabilă de elaborarea şi aplicarea PLAI este Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti şi că PAS este derivat din PLAI, considerăm că monitorizarea şi evaluarea PAS va fi de competenţa 

ISMB şi se va realiza anual în baza fişei de evaluare. 

O primă evaluare a PAS va fi realizată de către Consiliul de Administraţie al Școlii Postliceale Sanitare ”Sfântul 

Ioan”, după care va fi supus aprobării Consiliului Profesoral, Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calitatii, iar după 

introducerea eventualelor corecţii, va fi transmis la ISMB. Documentul va fi considerat adoptat şi va fi utilizat în şcoală. 

În principiu, procesul de revizuire a PAS se va face anual şi presupune completarea descrierii mediului economic 

şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea previziunilor/prognozelor, precum şi regândirea ofertei curriculare în 

concordanţă cu noile condiţii. 

Monitorizarea PAS se va face de către Consiliul de Administraţie al Școlii Postliceale Sanitare ”Sfântul Ioan”, iar 

evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, prin inspectorul de specialitate pentru 

discipline tehnice. 

În cadrul Școlii Postliceale Sanitare ”Sfântul Ioan” monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS va fi coordonată de 

către directorul instituţiei, conform programului activităţii de monitorizare şi evaluare. 

Managementul la cel mai înalt nivel (director) presupune cunoaşterea şi aplicarea politicii educaţionale, 

angajament, obiective, analiza sistemului, pentru care îşi pune următoarele întrebări, primind răspunsurile în 

funcţie de care se stabileşte politica viitoare a roganizaţiei. 
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Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PAS 
 
 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 
Frecvenţa 

monitorizării 
Datele întâlnirilor de 

analiză 

Intocmirea seturilor de date care să 
sprijine monitorizarea ţintelor 

Membrii comisia de 
asigurare a calitatii 

Lunar Decembrie  
Martie    

Monitorizarea periodică a implementării 
acţiunilor individuale 

Responsabili arii curriculare, 
Membrii comisia de 
asigurare a calitatii 

Trimestrial Decembrie   
Aprilie   

Comunicarea acţiunilor corective pornind 
de la rezultatele obţinute în urma 
chestionarelor, asistentelor la ore, etc. 

Responsabili arii curriculare, 
Membrii comisia de 
asigurare a calitatii 

Trimestrial Decembrie   
Aprilie   

Analiza informaţiilor privind progresul 
realizat în atingerea ţintelor 

Consiliul de administraţie al 
şcolii 

Anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a 
indicatorilor de evaluare şi a impactului 
asupra comunităţii 

Consiliul de administraţie al 
şcolii 

Anual Septembrie  

Prezentarea generală a progresului 
realizat în atingerea ţintelor 

Director 
  

Anual Iunie  

Evaluarea progresului în atingerea 
ţintelor. Actualizarea acţiunilor din PAS în 
lumina evaluării 

Consiliul de administraţie Anual Iunie  
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Listă abrevieri 

 

 C.C.D. Casa Corpului Didactic  

 I.S.M. B Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti  

 ITC Informatică şi tehnică de calcul  

 TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicării  

 VET Vocational Education Trening (Formarea pentru învăţământul tehnic)  

 AMOFM Agenţia Municipala de Ocuparea Forţei de Muncă  

 U.E. Uniunea Europeană  

 PRAI Plan Regional de Acţiune pentru Învăţământ  

 PLAI Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ  

 PAS Plan de Acţiune al Şcolii  

 SPP Standard de Pregătire Profesională  

 M.E.C Ministerul Educaţiei și Cercetării   

 CES Cerinţe educaţionale speciale  

 CNDIPT Centrul naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic  

 

 

 


