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NOTĂ: 

Prezentul Plan de dezvoltare instituțională a COLEGIULUI TERȚIAR NONUNIVERSITAR este 

conceput în corelare cu strategiile și politicile europene, naționale, regionale și locale pivind 

educația și formarea profesională. 

Au fost utilizate și alte surse/site-uri:  

Sorin Brăileanu_model strategia de dezvoltare a școlii_2021-2025; 

Raportul anual/2018-2021 al directorului, asupra calității educației din cadrul Colegiului; 

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

http://www.imm.gov.ro/ro/ 

https://insse.ro/cms/ 

http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/ 

Ghiduri de aplicare unitară a standardelor de evaluare (vol. I-IV), ARACIP/ 2021 

pentru a avea o analiză cât mai corectă a contextului în care se desfășoară procesul intructiv-

educativ raportat la cerințele pieței forței de muncă. 

 

PARTEA I – CONTEXT 

Contextul legislativ  

✓ Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare și legislația 

subsecventă; 

✓ Legea 87/2006 privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de Învăţământ 

Preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Ordonanța 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările şi completările ulterioare și 

legislația subsecventă; 

✓ Legea nr. 53/2003 actualizată 2021, Codul muncii; 

✓ Ordinul nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar; 

✓ Ordinul nr. 5561 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar, actualizat la 26 aprilie 2021; 

✓ Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4742/10.08.2016 privind 

aprobarea Statutului elevului; 

✓ Hotărârea nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind 

aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare; 

✓ Hotărâre de guvern nr. 1144 din 29.09.2005 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de 

şcolarizare; 

✓ H.G. nr 918/2013 privind Cadrul Naţional al Calificărilor; 

✓ Hotărârea nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în 

învăţământul preuniversitar; 
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✓ Hotărârea nr. 993 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională 

în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

✓ OMEC nr. 3309/2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învățământul 

postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5.346/2011; 

✓ Ordinul 4542 din 08.09.2014, privind aprobarea metodologiei cadru privind organizarea şi 

funcţionarea învăţămâtului terţiar nonuniversitar; 

✓ Ordin nr. 4342 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate; 

✓ Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti, nr. 249 din 15.09.2017 privind înființarea Colegiului 

terțiar nonuniversitar; 

✓ Carta Universității din Pitești_ediția 2019; 

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

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”); 

✓ Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 418/2015; 

✓ Ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP); 

✓ Ordin nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; 

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

completările ulterioare; 

✓ Metodologia privind organizarea şi funcţionarea  Colegiului Terțiar Nonuniversitar, rev. 2021; 

✓ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;  

✓ Ghidul metodologic privind Sistemul național de indicatori pentru educație (SNIE) accesat pe 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/23440; 

✓ Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.  

 

Scurt istoric 

Motto: 

“Încearcá sa fii un om de valoare si nu neapárat un om de succes.” 

Albert Einstein 

 Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de 

Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, 

odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş, se înfiinţează şi Institutul 

de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două structuri fuzionează în anul 



6 

1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului 

Învăţământului nr. 4.894 /22.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti. Încă de la debut, 

Universitatea din Piteşti a polarizat interesul multor tineri din ţară pentru programele de studii 

oferite, pentru calitatea învăţământului asigurat de corpul profesoral de excepţie, dar şi studenţilor 

din întreaga lume, la Piteşti fiind cel mai mare centru de pregătire al studenţilor străini în învăţarea 

limbii române. 

 Astfel, Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, 

care funcţionează în baza Ordinului Ministrului nr. 4.894/22.03.1991. Actualmente, Universitatea 

are un număr de 6 facultăți și 1 colegiu terțiar. Procesul de autorizare şi acreditate a fost parcurs, 

conform legii, pentru toate programele de studii care funcţionează în universitate, dar și pentru 

colegiul terțiar. UPIT funcţionează pe baza autonomiei universitare, în acord cu cadrul legal în 

vigoare, cu Carta universitară, cu regulamentul propriu de organizare și funcționare și cu 

reglementările interne aprobate de Senatul universității. Carta UPIT, aprobată de Senatul 

universității, este documentul fundamental care reglementează toate aspectele vieții comunității 

universitare UPIT. Viziunea, misiunea, obiectivele, normele și valorile Universităţii din Piteşti sunt 

stipulate în Carta UPIT, fiind cunoscute de către toți membrii comunității universitare 

(https://www.upit.ro/_document/36074/carta_upit_editia_2019_-_senat_01.07.2019). 

Sediul Universităţii din Piteşti este în str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, Piteşti.  

Pentru desfăşurarea activităţilor didactice, Universitatea din Piteşti are și alte locaţii în municipiul 

Piteşti şi filiale în municipiile Alexandria, Câmpulung, Râmnicu Vâlcea şi Slatina.  

 

Informații cu caracter general: 

Unitate şcolară fără personalitate juridică: COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR 

Adresa de autorizare: Str. Doaga nr. 11 

Judeţul Argeș, Cod poştal: 110440 

Telefon/Fax: +40 348 453 350 

Secretariat, strada Târgu diin Vale nr. 1, Rectorat, etj. 5, cam. 5.62 

Telefon: +40 348 453 211 

Web: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/colegiul-tertiarnonuniversitar 

Email: colegter@upit.ro 

Localizarea geografică a sediului Universității din Pitești_Colegiului terțiar nonuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colegter@upit.ro
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Colegiul de învățământ terțiar nonuniversitar, corespunde nivelului de calificare 5, conform 

Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. 

Colegiul terțiar nonuniversitar are un statut bine definit în Carta universității. Este un colegiu cu 

rezultate bune, dorit de populaţia din regiunea Sud-Muntenia. 

Colectivul de cadre didactice are ca principală calitate dorinţa de foarte bine materializată prin 

munca dăruită idealurilor de performanţă. 

 

Misiunea  
 

COLEGTER-UPIT acordă fiecărui elev șansa de a atinge excelența în tot ceea ce întreprinde, 

punându-i în valoare calitățile personale, formându-l ca om independent, responsabil, încrezător în 

forțele proprii și pregătit să lucreze în echipă. 

Misiunea Colegiului Terțiar Nonuniversitar este aceea de educaţie prin: formare profesională la 

nivel nonuniversitar; prin generare şi transfer de cunoaştere, creaţie individuală şi colectivă 

relevante şi semnificative la nivel regional, naţional şi internaţional; prin promovare şi dezvoltare de 

parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul implicării Universităţii în rezolvarea 

problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului. 

Pentru realizarea misiunii sale, Colegiului Terțiar Nonuniversitar are în vedere ca obiectiv general, 

obţinerea de performanţe şcolare care să îl clasifice permanent între primele Colegii terțiare 

nonuniversitare din România, obiectivele specifice fiind: 

• Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei; 

• Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale Colegiului; 

• Asigurarea unui parteneriat eficient al Colegiului cu ceilalţi actori sociali; 

• Perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele învăţământului 

modern; 

• Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată în vederea construirii unei cariere de 

succes a elevilor, prin accederea la nivelul superior; 

• Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a Universității, implicit a Colegiului; 

• Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea managementului calităţii. 

   

Viziunea 

Se desprinde din viziunea UPIT: 

Să fie un Colegiu ancorat mereu în realitățile socio-economice 

Să cultive valorile asumate: integritate, curaj, profesionalism 

Să funcţioneze potrivit unui principiu economic de succes: Investește în oameni și în abilitățile lor! 

(INVEST IN PEOPLE AND SKILLS!) 
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Valori 

Valorile promovate de Colegiul terțiar nonuniversitar (COLEGTER-UPIT), sunt desprinse din 

valorile promovate de Universitate. 

C uraj 

O nestitate 

L oialitate 

E chilibru 

G enerozitate 

T transparență 

E galitate 

R esponsabilitate 

  Curaj - utilizarea minții creative și critice, propunerea de idei noi, folosirea resursele pentru 

a găsi acele opțiuni care se adaptează mai bine nevoilor. 

  Onestitate - succesul elevilor și calitatea procesului educativ reprezintă rezultatul muncii și 

dovada eficienței întregii echipe de management, a implicării corespunzătoare a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic și a alocării eficiente a resurselor. Este o educație centrată pe 

elev, fiecare elev fiind tratat individual și fiecare fiind încurajat și sprijinit 

pentru a-și valorifica la maximum potențialul. 

  Loialitate - angajamentul de a apăra și de a fi credincioși față de ceea ce credem și în cine 

credem. 

  Echilibru - existența unui echilibru între autoapreciere și autocritică. 

  Generozitate - o atitudine prin care dai fără să aștepți nimic în schimb, cu scopul de a-i 

ajuta pe cei care au nevoie. 

Transparenţă - principiu etic succeptibil să contribuie la asigurarea egalităţii de şanse în 

competiţie şi accesului echitabil la resurse; a pune la dispoziția tuturor actorilor procesului 

instructiv-educativ a informaţiilor pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să le primească, în cantităţi 

suficiente şi de o calitate ireproşabilă.  

Egalitate - includerea în procesul de învăţământ a tuturor elevilor, fie ei cu handicap, copii 

ai străzii sau copii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate. 

  Responsabilitate - a se implica activ în problemele profesionale și publice, ași asuma 

răspunderea pentru propriile acţiuni, a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta 

deciziile pe înţelepciunea practică.   

 

UPIT 

  Universitate - prin diversitate, oferă cursanţilor cunoştinţe generale din variate domenii. 

  Profesionalism - a face și bine ceea ce știi sau se presupune ca știi să faci, a livra excelența 

operațională prin educație și leadership, a cultiva un mediu propice pentru educare, instruire, 
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competitivitate, iniţiază programe educaționale la standarde de calitate, capabile să conducă la 

progresul cunoaşterii, la formarea specialiştilor competitivi pe piața românească și europeană şi la 

creşterea prestigiului Colegiului în țară și străinătate. 

Integritate – a aderara la cele mai înalte standarde etice și morale,  a avea control asupra 

propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii. 

Tenacitate – dată de calitatea soluțiilor rezultate din exigența pentru lucrul bine facut și de 

durată, consecvență în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor. 

 

PARTEA A II-A  INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV 
 

Dinamica dezvoltării Universității din Pitești și înființarea Colegiului terțiar nonuniversitar 

Anul Structura instituţională şi principalele evenimente 

1962 Institutul Pedagogic din Piteşti, înfiinţat conform Ord. Ministru nr. 575/1962,  cu facultăţile: 

- Facultatea de Matematică 

- Facultatea de Știinţe Naturale 

- Facultatea de Filologie 

1969 Institutul de Subingineri Piteşti, fără personalitate juridică, subordonat Institutului Politehnic 

Bucureşti  

1974 Institutul de Învăţământ Superior din Piteşti,  prin fuzionarea dintre Institutul Pedagogic şi Institutul 

de Subingineri, conform Decretului nr. 147/1974, cu următoarele facultăţi: 

- Facultatea de Învăţământ Tehnic 

- Facultatea de Învăţământ Pedagogic 

1990 Institutul de Învăţământ Superior din Piteşti îşi modifică structura academică conform Ordinului MI 

7751, fiind compus din două facultăţi: 

- Facultatea de Inginerie 

- Facultatea de Ştiinţe 

1991 Universitatea din Piteşti, înfiinţată conform  Ordinului Ministrului nr. 4.894/22.03.1991 cu trei 

facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Teologie 

1998 Universitatea din Piteşti îşi modifică structura academică conform Hotărârii nr. 300 din 5 iunie 1998:  

- Facultatea de Litere şi Istorie  

- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, prin reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe 

- Facultatea de Inginerie 

- Facultatea de Teologie 

2002 Universitatea din Piteşti îşi modifică structura academică conform Hotărârii nr. 410 din 25 aprilie 

2002 astfel: 

- Facultatea de Științe 

- Facultatea de Litere 

- Facultatea de Mecanică și Tehnologie 

- Facultatea de Electronică și Electromecanică 

- Facultatea de Teologie Ortodoxă 

- Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative 

- Facultatea de Educație Fizică și Sport 

- Facultatea de Matematică-Informatică 

- Facultatea de Istorie, Filosofie și Jurnalism 

2005 Universitatea din Piteşti îşi modifică structura academică în conformitate cu Hotărârea nr. 916 din 11 

august 2005 astfel: 

- Facultatea de Științe 

- Facultatea de Litere 

- Facultatea de Mecanică și Tehnologie 

- Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 

- Facultatea de Teologie Ortodoxă 

- Facultatea de Științe Economice 

- Facultatea de Drept și Științe Administrative 

- Facultatea de Educație Fizică și Sport 

- Facultatea de Matematică-Informatică 

- Facultatea de Științe Socio-Umane 

- Facultatea de Științe ale Educației 
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Anul Structura instituţională şi principalele evenimente 

2016 Universitatea din Piteşti îşi modifică structura academică conform Hotărârii de Guvern nr. 

654/23.09.2016, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 742/23.09.2016: 

- Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

- Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

- Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 

- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

- Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 

- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie 

2018 Universitatea din Piteşti autorizează un Colegiu terțiar nonuniversitar, cu nivel de calificare 5, 

conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC). Ordinul MEN nr. 3689/ 14.05.2018 pentru 6 

domenii, 13 calificări profesionale 

2019 Colegiul terțiar nonuniversitar autorizează 1 domeniu nou cu 2 calificări profesionale. Ordinul MEN 

nr. 4382 din 03.07.2019 

  

 În prezent, în structura Universității din Piteşti există 6 facultăți. Fiecare facultate este 

structurată pe departamente academice, la acest moment funcționând 16 asemenea structuri, la care 

se adaugă Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Centrul de Învăţământ 

cu Frecvență Redusă (CIFR), Centrul de Formare Muntenia (CFM) şi opt Şcoli Doctorale, în 

diferite domenii. La această structură, se adaugă Colegiul terțiar nonuniversitar, cu nivel de 

calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC). 

 

Conducerea instituției şi structuri manageriale 
 

Conform Cartei UPIT, CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII este asigurată de structurile 

instituţionale, respectiv prin funcţiile de conducere create în conformitate cu legislaţia în vigoare și 

principiul autonomiei universitare. 

Structurile  de conducere în cadrul UPIT sunt: 

•  Senatul universitar și Consiliul de administrație, la nivelul universității; 

•  Consiliul facultății, la nivelul facultății; 

•  Consiliul departamentului, la nivelul departamentului. 

Funcțiile de conducere academică în cadrul UPIT sunt următoarele: 

•  Rectorul, prorectorii și directorul consiliului de studiilor universitare de doctorat 

(CSUD), la nivelul universității; 

•  Decanul, prodecanii, la nivelul facultății și Directorul la nivelul colegiului; 

•  Directorul de departament, la nivelul departamentului. 

Structuri consultative: 

•  Biroul Senatului universitar și biroul Consiliului de administraţie, la nivelul 

universității; 

•  Biroul Consiliului facultăţii, la nivelul facultății. 

Senatul UPIT constituie cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității. 

Membrii Senatului își desfășoară activitatea în şedinţele plenare și în cadrul comisiilor de 

specialitate, conduse de președinți. Atribuțiile Senatului sunt prevăzute în Carta universitară și în 

regulamentul propriu de organizare și funcționare. 
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Consiliul de administrație al UPIT, prezidat de rector, asigură conducerea operativă a 

Universității. Acesta este format din rector, prorectori, decanii tuturor facultăţilor, directorul 

Colegiului, directorul general administrativ, reprezentantul studenţilor precum şi alte persoane al 

căror statut de membru este aprobat de Senat, la propunerea Rectorului. Consiliul de administrație 

este condus de Rectorul universității. Atribuțiile CA sunt prevăzute în Carta universitară.  

 Rectorul reprezintă legal UPIT în relația cu terții și asigură conducerea executivă a UPIT, 

exercitând calitatea de ordonator de credite. Atribuțiile rectorului sunt prevăzute în Carta 

universitară.  

 Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității fiind numit de către 

rector pe baza consultării senatului universitar. Prorectorul îndeplinește funcţii care îi sunt delegate 

de către rector prin fișa postului. Atribuțiile prorectorului sunt prevăzute în Carta universitară. 

 Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD-UPIT) este prezidat de directorul 

acestuia, numit conform unei proceduri stabilite prin Codul studiilor universitare de doctorat. 

Funcţia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată 

funcţiei de prorector. 

 Facultățile sunt conduse de către consiliile facultăților. Consiliile facultăților își desfășoară 

activitatea în baza propriilor regulamente de organizare și funcționare. Decanul reprezintă 

facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea operativă a facultăţii, conduce ședințele 

Consiliului Facultății și aplică hotărârile/deciziile rectorului, Consiliului de administrație și 

Senatului universitar. Decanul este selectat prin concurs public organizat de către rector. Decanul îşi 

desemnează prodecanii din rândul cadrelor didactice titulare ale facultăţii. Prodecanii răspund 

pentru activitatea desfășurată în fața Consiliului Facultății și decanului. 

 Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a 

departamentului. În exercitarea funcţiei sale, directorul de departament este ajutat de Consiliul 

departamentului. Atribuțiile directorului de departament sunt prevăzute în Carta universitară și în 

regulamentele proprii facultăților de organizare și funcționare. 

 Consiliul departamentului este organ deliberativ, alcătuit din 3-5 membri, reprezentanţi 

aleşi ai cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament, aleşi prin votul universal, direct şi 

secret al personalului didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv. Consiliul 

departamentului ajută directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii 

operative a departamentului. Atribuțiile consiliului departamentului sunt prevăzute în Carta 

universitară și în regulamentele proprii facultăților de organizare și funcționare. 

 Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare 

și de instruire practică din Colegiul terțiar. Președintele consiliului profesoral este directorul 

colegiului. Atribuțiile Consiliului profesoral sunt prevăzute în ROFUIP și adaptate prin 

metodologie proprie la nivelul Colegiului. 
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 Directorul general administrativ. Își defășoară activitatea în conformitate cu prevederile 

propriului regulament de organizare și funcționare aprobat de Senatul UPIT.  

 În cadrul Universității din Pitești funcționează Comisia de monitorizare și Echipa de 

gestiune a riscurilor, conform cu cerințele O.S.G.G. 200/2016.  

La data de 31.12.2021, situaţia implementării standardelor de control intern managerial la nivelul 

Colegiului terțiar, a fost următoarea: 13 standarde sunt implementate, 1 parţial implementat, 2 

neaplicabile (Anexa A.I.1). 

Un instrument util de lucru pentru managementul universitar este Comisia de analiză și 

disciplină, care are structură și regulament propriu aprobate de Senat.  

 Personalul Colegiului de învăţămînt profesional nonuniversitar se compune din 

directorul Colegiului, cadre didactice titulare sau asociate şi personal administrativ-auxiliar. 

Colegiul este condus de un director, desemnat prin decizia rectorului pe un mandat de 4 ani, cu 

avizul consiliului de administraţie. Directorul prezintă anual consiliului de administraţie un raport 

asupra calităţii educaţiei din cadrul colegiului pe care îl conduce. Raportul este publicat anual pe 

site-ul instituţiei de învăţământ superior. 

Organigrama Colegiului este prezentată în Anexa A.I.2. 

 

Sistemul de management al calității din cadrul Universității din Pitești 

 

Sistemul de Management al Calităţii (SMC), dezvoltat și implementat în cadrul Universității 

din Pitești, contribuie la atingerea viziunii și misiunii asumate de către UPIT, fiind alcătuit din 

structuri de evaluare și asigurare a calității, precum și dintr-un sistem de relații stabilite între aceste 

componente, definite și reglementate printr-un Cod de asigurare a calității. Acest cod reprezintă un 

document fundamental în cadrul SMC și este completat de regulamentele specifice privind 

organizarea și funcționarea structurilor specializate din structura Sistemului de Management al 

Calității. De asemenea, SMC este organizat și funcționează cu respectarea cerințelor/prevederilor 

Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației, Metodologiei de evaluare externă a calității programelor de 

studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior; ENQA (Standards and Guidelines for 

Quality Assurance în the Higher Education Area) și standardului SR EN ISO 9001:2015.  

În cadrul Universității din Pitești, o atenție deosebită este acordată implicării tuturor părților 

interesate (studenți, elevi, absolvenți, cadre didactice, reprezentanți ai mediului socio-economic) 

pentru îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate la nivel instituțional. Managementul 

calității este centrat pe politici, strategii, structuri, tehnici și operații prin care Universitatea din 

Pitești își evaluează în mod permanent capacitatea de asigurare a calității și identifică posibilități de 

îmbunătățire a calității educației utilizând instrumente și sisteme de colectare și analiză de 

informații care demonstrează rezultatele obținute în învățare și cercetare. 

../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.16%20Situatia%20UPIT%20privind%20implementarea%20standardelor%20de%20control%20intern%20managerial,%2031.12.2016.pdf
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Principalele obiective urmărite în domeniul managementului calității vizează orientarea SMC 

pe următoarele principii strategice, conform Declarației rectorului privind politica de asigurare a 

calității în Universitatea din Pitești pentru perioada 2020-2024: îmbunătăţirea continuă a sistemului 

de învăţământ, a curriculei universitare şi a metodologiei didactice pentru a promova forme de 

pregătire adaptate cerinţelor de schimbare şi eficientizare ale societăţii româneşti; îmbunătățirea 

calității tuturor proceselor din UPIT prin revizuirea permanentă a procedurilor specifice; 

promovarea unei oferte educaţionale flexibile, constant adaptată la cerere, în acord cu cerinţele de 

pe piaţa muncii şi cu evoluţia previzibilă a acestora; centrarea procesului didactic pe student şi 

rezultatele învăţării - cunoştinţe, abilităţi şi competenţe - cu utilizare directă în profesie şi societate; 

formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt calificate; promovarea mobilităţii 

naţionale şi internaţionale a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor; creşterea dimensiunii 

internaţionale a programelor de studii pentru formarea unor absolvenţi competitivi în spaţiul 

european; creşterea rolului şi importanţei cercetării ştiinţifice în dezvoltarea instituţională pe termen 

lung; realizarea unei cercetări ştiinţifice competitive prin susţinerea unor programe şi proiecte 

definite inter- şi transdisciplinar, pe axa priorităţilor strategiei naţionale şi europene; dezvoltarea 

cercetării ştiinţifice, prin crearea şi exploatarea unor structuri de cercetare specifice unui învăţământ 

formativ, performant; promovarea programelor de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică, 

inovarea educaţională, creaţia ştiinţifică, tehnică şi culturală, realizate din fonduri proprii sau prin 

cooperare naţională şi internaţională; implementarea managementului universitar fundamentat pe 

cerinţele moderne de calitate şi de finanţare globală, îmbunătăţirea sistemului de pregătire continuă 

şi de utilizare a personalului implicat în procesul formativ şi de cercetare; organizarea activităţilor 

de educaţie permanentă destinate specialiştilor din domeniile universitare şi tehnice şi a activităţilor 

de perfecţionare pentru personalul din învăţământul preuniversitar; modernizarea campusurilor 

universitare din Piteşti şi din filiale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale oferite studenţilor și 

protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii Universităţii din Piteşti.  

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul universității este constituită în 

conformitate cu prevederile legale și funcționează în baza unui regulament propriu, aprobat de 

Senatul universității. CEAC-U reprezintă organismul de coordonare a activităților de evaluare și 

asigurare a calității în cadrul Universității. CEAC-U colaborează cu Centrul pentru Managementul 

Calității și Programe Universitare (CMCPU) pentru elaborarea și implementarea Planului anual de 

audit intern al calității și a Planului anual de activități privind asigurarea și evaluarea calității. De 

asemenea, CEAC-U lucrează integrat cu CEAC constituite la nivelul facultăților și programelor de 

studii, respectiv la nivelul colegiului prin CEAC-C, pentru desfășurarea activităților.  

CMCPU este o structură executivă și consultativă din cadrul Universității din Pitești, cu 

misiunea de a organiza și monitoriza procesul de evaluare periodică și asigurare a calității educației 

și cercetării științifice. Centrul este organizat și își desfășoară activitatea în temeiul Cartei 

Universității din Pitești, al propriului regulament și în baza Planului anual de activități privind 
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asigurarea și evaluarea calității, aprobat de Senat. CMCPU colaborează cu Comisia de Asigurare și 

Evaluare a Calității din Senatul Universității din Pitești în vederea implementării viziunii dezvoltării 

și gestionării documentelor aferente Sistemului de Management al Calității. Procedurile şi 

activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei sunt aprobate de Senatul Universității din Pitești. 

De asemenea, CMCPU colaborează cu responsabilii de procese/activități în elaborarea/revizuirea 

documentelor din Sistemul de Management al Calității și asigură consultanță structurilor 

organizatorice pe aspecte legate de managementul calității și evaluare externă a programelor de 

studii la solicitarea acestora.  

Anual, CEAC-U elaborează raportul de evaluare și asigurare a calității la nivel de universitate 

şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei prin Planul operațional de aplicare a 

măsurilor de îmbunătățire a calității care este transmis spre analiză și aprobare Senatului 

universității. CEAC-U evaluează permanent nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu 

dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate și întocmește anual rapoarte sintetice 

care sunt transmise spre analiză și aprobare Senatului Universității din Pitești, formulând propuneri 

privind îmbunătățirea activității didactice. Rapoartele sunt publice și pot fi accesate la 

https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/comisia-

pentru-evaluarea-si-asigurarea-calitatii-la-nivelul-universitatii-din-pitesti. 

Dezvoltarea culturii calității este un aspect deosebit de important în cadrul Universității din 

Pitești. CMCPU realizează difuzarea procedurilor privind evaluarea și asigurarea calității și 

realizează instruirea personalului privind aplicarea acestor proceduri.  

CEAC-U și CMCPU realizează permanent colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor 

din sistemul de evaluare și asigurare a calității din cadrul Universității din Pitești, respectiv 

colectarea de informații despre starea calităţii în alte universităţi din ţară şi străinătate în vederea 

îmbunătățirii modului de organizare și funcționare a sistemului pe baza schimbului de experiență și 

bune practici cu universități din țară din cadrul consorțiului Academica Plus dar și cu universități 

din afara consorțiului, respectiv cu universități partenere din Europa. 

 Evaluarea calității activităților din cadrul colegiului, se face în conformitate cu prevederile 

art. 33 din OUG nr. 75/2005, privind Asigurarea Calității Educației, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 87/2006. Instituțiile de învățământ autorizate, sunt obligate să trimită, la 

ARACIP, Raportul Anual de Evaluare Internă a calitatii educației (RAEI). În acest sens, cu acceptul 

comisiei CEAC-C, directorul introduce pe platformă (prin aplicaţia https://calitate.aracip.eu) baza 

de date a Colegiului și completează „Cercul calității” care cuprinde părțile: planificarea evaluării 

interne, realizarea efectivă a evaluării interne – pentru aplicarea instrumentelor de evaluare internă, 

corelate sau nu cu activități de îmbunătățire a calității, „evaluarea evaluării”, sugestii privind 

judecarea şi utilizarea rezultatelor evaluării interne, pentru fundamentarea deciziei de îmbunătățire 

a calității, pornind de la rezultatele evaluării interne, de la datele obținute. 

 

https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/comisia-pentru-evaluarea-si-asigurarea-calitatii-la-nivelul-universitatii-din-pitesti
https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/comisia-pentru-evaluarea-si-asigurarea-calitatii-la-nivelul-universitatii-din-pitesti
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Personalul didactic   

 

Desfășurarea activităților didactice în cadrul programelor de studii din Universitate este 

asigurată de personalul didactic al universităţii, ocupate cu titulari și asociați. 

Personalul care ocupă în prezent posturi didactice, îndeplinește condițiile legale fiecărui post 

constituit. Personalul didactic titularizat în învățământul superior, încadrat la Universitatea din 

Pitești, nu acoperă într-un an universitar mai mult de două norme didactice. Personalul didactic 

titularizat în învățământul superior conform legii, pensionat la limita de vârstă sau din alte motive, 

care desfășoară activități didactice în calitate de cadru didactic asociat, acoperă cel mult o normă 

didactică la plata cu ora. 

Personalul didactic asociat este titularizat în proporție de 100% în învățământul superior și 

îndeplinește condițiile legale pentru ocuparea posturilor didactice, excepție făcând profesorii 

asociați la Colegiul terțiar unde nu este impusă titularizarea în învățământ superior.  

În Colegiul terțiar nonuniversitar, cadrele didactice pot fi și profesori din învăţămîntul profesional 

non-universitar, metodişti, psihologi şi pedagogi. 

Personalul administrativ-auxiliar: administratorii blocurilor de studiu şi ai căminelor, magazionerul, 

şi alte categorii de angajaţi: inginer-programist; bibliotecar; lucrător medical, aparţin Universităţii 

din Piteşti. 

 Modul de angajare a personalului didactic în Colegiul de învăţămîntul profesional non-

universitar se stabileşte de către Universitatea din Piteşti în conformitate cu prevederile Codului 

Muncii şi legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Norma didactică în Colegiul de învăţământ profesional non-universitar este de 18 ore săptămânal și 

24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică. 

Norma este adaptată corespunzător încadrării la plata cu ora. 

Pregătirea cadrelor didactice pentru sistemul de formare profesională se realizează în instituţiile de 

învăţămînt superior din ţară şi din străinătate. Specialiştii într-un anumit domeniu, pentru a profesa 

în calitate de cadru didactic, au o pregătire psihopedagogică - un modul de 60 de credite academice, 

în cadrul sistemului de instruire continuă. 

Selectarea cadrelor didactice din afara Universității din Pitești care efectuează activități 

didactice în regim de „plata cu ora” se face la nivelul departamentelor și al Colegiului, cu avizarea 

lor în Consiliile Facultăților, Consiliul de administrație și Senatul universității. Pentru asigurarea 

calității serviciilor educaționale, UPIT este preocupată în permanență de evaluarea și creșterea 

nivelului calitativ al pregătirii profesionale a personalului didactic.  

În cadrul Universității din Pitești, prin politica de personal adoptată se urmărește atragerea 

absolvenților de studii doctorale pentru posturile didactice vacante. În structura personalului 

didactic există inclusiv conducători de doctorat. 
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Periodic, în cadrul UPIT, se realizează evaluarea personalului didactic care cuprinde 

autoevaluarea anuală, evaluarea colegială, evaluarea de către studenți/elevi și evaluarea anuală de 

către directorul de departament. Rezultatele evaluărilor anuale ale activității didactice reprezintă 

bază de adoptare a măsurilor privind instruirea și perfecționarea cadrelor didactice. Rezultatele 

sintetice ale evaluării activităților didactice de către studenți sunt publice, putând fi accesate la 

https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/comisia-

pentru-evaluarea-si-asigurarea-calitatii-la-nivelul-universitatii-din-pitesti, sau pot fi accesate prin 

platforma internă SIIMADC. 

 Prin Centrul de Formare Muntenia (CFM) se desfășoară programe de formare continuă în 

concordanță cu nevoile de formare ale cadrelor didactice. Programele de formare continuă pot fi 

urmărite la adresa: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/centrul-de-formare-muntenia.  

  

Conţinutul procesului de învăţământ 

 

Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul Colegiului are o durată de 1-3 ani, în 

funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite, şi se derulează pe baza 

Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale 

pentru calificările respective. 

Colegiul terțiar nonuniversitar este structură a Universității din Pitești. Oferta educațională a 

Colegiului, este adaptată anual, funcție de cerința de pe piața muncii și cuprinde la momentul 2021 

clase în domeniile: Sănătate și asistență pedagogică, Informatică, Comerț, Economic, Turism și 

alimentație, Producție media și Mecanică. 

Calificările profesionale aferente, sunt: Asistent medical generalist, Asistent medical de farmacie; 

Analist programator, Tehnician echipamente de calcul, Agent comercial, Asistent de gestiune, 

Funcționar bancar, Agent fiscal, Agent de turism- ghid, Asistent de gestiune în unități de cazare și 

alimentație, Asistent manager unități hoteliere, Organizator de conferințe, congrese, târguri și 

expoziții, Cameraman- fotoreporter, Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator mașini cu 

comanda numerică.  

În cadrul Universității din Pitești, toate programele de studii/ calificările profesionale sunt 

supuse unui proces de evaluare anuală internă cu scopul menținerii și îmbunătățirii permanente a 

calității.  

Pandemia de COVID-19 a exercitat o presiune fără precedent asupra sectorului educației și a 

declanșat o trecere la predarea/ învățarea/ evaluarea la distanță. Această trecere a generat diferite 

provocări și oportunități pentru sistemele și comunitățile de educație și formare, a scos în evidență 

impactul decalajului digital și al lacunelor în materie de conectivitate în cadrul diferiților actori 

educaționali. Colegiul terțiar, parte a Universității din Pitești, a beneficiat de o bază informațională 

solidă și de cadre didactice pregătite pentru a face față cu succes unui astfel de învățământ. 

 

https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/comisia-pentru-evaluarea-si-asigurarea-calitatii-la-nivelul-universitatii-din-pitesti
https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/prorectori/calitatea-invatamantului/comisia-pentru-evaluarea-si-asigurarea-calitatii-la-nivelul-universitatii-din-pitesti
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Practica de specialitate  
 

Este desfășurată de studenții și elevii UPIT și se realizează în companii și instituții publice 

reprezentative la nivel local și regional, conform planurilor de învățământ/curriculum și standarde, 

în baza convenției de practică elaborată conform Legii nr. 258 din 2007 și Ordinului M.E.C.T. nr. 

3955/2009, respectiv în baza unui portofoliu de practică și a caietului de practică.  

Activitatea inițiată în cadrul colegiului urmărește atingerea obiectivului: 10 parteneriate 

pentru fiecare program din cadrul Colegiului încheiate cu parteneri sociali din medii publice și 

private (potențiali angajatori) – și respectiv, stimularea integrării pe piața muncii a elevilor și o 

corelare mai bună a ofertei educaționale și a curriculei cu cerințele pieței muncii. 

A fost elaborat un model de Acord de parteneriat care conține modalitățile în care părțile 

înțeleg să contribuie la dinamizarea pieței muncii și la combaterea șomajului în rândul tinerilor, 

disponibilitatea de a participa la evenimentele specifice organizate, disponibilitatea de a primi elevi 

în practică. 

Până în data de 30 decembrie 2021 au fost semnate o serie de parteneriate cu parteneri sociali 

din medii publice și private, care au devenit și baze de practică (Anexa A.I.3).  

Toți partenerii pentru care au fost semnate parteneriate au primit în practică 1-2 elevi, în 

perioade conform planului de învățământ. Fiecare partener a participat la cel puțin un workshop 

Școala motivațională. 

Anual, se reînoiesc parteneriatele cu Spitalul Județean Argeș unde elevii intră pe secții/baze 

de practică.  

În perioada 2020-2021, acolo unde pandemia a impus, practica s-a desfășurat on-line prin 

diferite modalități adaptate în funcție de specificul calificărilor profesionale. 

La nivelul fiecărui departament este elaborat semestrial programul de consultații al cadrelor 

didactice, care este adus la cunoștința studenților/elevilor prin avizierul facultății/colegiului, 

respectiv este făcut public pe pagina web a facultății/colegiului. De asemenea, există pentru fiecare 

grupă de studenți și pentru fiecare clasă de elevi un cadru didactic îndrumător care asigură 

informarea și consilierea acestora în probleme ce țin de procesul de învățământ, activități socio-

culturale etc. 

În cadrul colegiului, echivalentul îndrumătorului de an este profesorul diriginte. 

De asemenea, studenții UPIT și elevii Colegiului pot accesa materialele de învățare prin 

platforma educațională Moodle, concepută să susțină predarea clasică, învățarea la distanță și alte 

activități ce țin de procesul de predare-învățare-evaluare. Moodle este un mediu de învățare on-line 

popular și flexibil care oferă variate posibilități de încărcare a resurselor de învățare și care asigură 

studenților accesul la aceste resurse, cât și la tutoriale, exerciții, teme, chestionare, forumuri de 

discuții etc. (https://learn.upit.ro). 

https://learn.upit.ro/
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Programul orar al activităților didactice din UPIT este disponibil și poate fi accesat de 

către studenți on-line la http://orar.upit.ro/ 

Programul orar al activităților didactice din Colegiu prevede o schemă orară echilibrată: se 

învaţă într-un singur schimb, în intervalul orar 12.00 - 20.00. 

În cadrul Universității din Pitești funcționează și alte departamente, cum ar fi: Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Centrul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă 

(CIFR), Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), Centrul de Formare Muntenia 

(CFM) care își desfășoară activitățile conform regulamentelor proprii de organizare și funcționare 

aprobate de Senatul universității. Prin intermediul acestor structuri, beneficiarii educației din 

Universitatea din Pitești au la dispoziție: 

- programe educaționale de pregătire pedagogică; 

- consiliere pentru orientarea în cariera de viitori profesori; 

- formare iniţială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică în vederea obţinerii 

dreptului de a profesa în învăţământ; 

- programe de studii cu frecvență redusă (Contabilitate și Informatică de Gestiune, Economia 

Comerțului, Turismului și Serviciilor, Management și Drept). În cadrul acestor programe au 

fost create toate condiţiile pentru a oferi studenţilor o formă flexibilă de instruire, în ceea ce 

priveşte structurarea unităţilor de predare, metodele de predare şi de evaluare, formele de 

asistenţă oferite studenţilor; 

- consiliere educaţională şi vocaţională; consiliere şi evaluare psihologică; consiliere în 

carieră; asistență în elaborarea de materiale destinate accesării unui loc de muncă, informare 

cu privire la piața muncii, sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a 

interviului de angajare; 

- informare şi consiliere asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul sistemului de 

învăţământ superior, pentru ciclurile de învăţământ reglementate prin standardele în vigoare; 

- contexte experiențiale de învățare care să ofere studenților de la programele de studii de 

licență și master, din cadrul Universității din Pitești, cadrul adecvat care să le permită 

dobândirea de competențe antreprenoriale prin integrarea acestora în cadrul unor echipe de 

lucru interdisciplinare, stabilirea de contact cu mediul industrial și cel socio-economic, 

stimularea creativității și dezvoltarea capacității de comunicare, crescându-le astfel șansele 

pe piața muncii sau în mediul de afaceri. 

De asemenea, prin intermediul acestor structuri se realizează: 

- formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de 

formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat, precum şi 

prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice de 

către personalul didactic din învăţământul preuniversitar; 
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- dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor specifice învăţământului universitar şi a 

managementului pedagogic; 

- organizarea de programe educaţionale  pentru iniţiere, perfecţionare, profesionalizare şi / sau 

conversie profesională, sub formă de module, discipline teoretice, stagii de practică şi 

muncă individuală, cu persoanele fizice şi /sau juridice interesate din sistemele: economice, 

ale administraţiei locale, de prestări servicii, de sănătate, de protecţie socială şi a mediului, 

ale ministerului de interne şi militare, culturale şi educaţionale; 

- dezvoltarea relațiilor cu mediul socio-economic pentru oferirea diferitelor oportunități de 

dezvoltare personală și profesională a studenților și elevilor UPIT/ COLEGTER-UPIT. 

 

Cercetarea ştiinţifică și rezultatele ei 

 

În conformitate cu Carta UPIT, Universitatea din Piteşti îşi asumă misiunea de a genera şi 

transfera cunoaştere către societate prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer 

tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor 

acestora. În acest scop, Universitatea din Piteşti are o strategie pe termen lung, definită prin Planul 

strategic al UPIT 2020-2024, al cărui obiectiv în legătură cu dezvoltarea cercetării ştiinţifice îl 

reprezintă realizarea trinomului universităţii moderne: educaţie – cercetare – servicii în 

comunitate, respectiv dezvoltarea infrastructurii destinate activităţii de cercetare, susţinerea 

Institutului de Cercetare şi a activităţilor specifice. Pentru implementarea acestei strategii s-au creat 

mecanisme şi structuri adecvate, precum şi instrumente de planificare, raportare şi evaluare a 

activităţii de cercetare ştiinţifică.  

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor din domeniile cercetare ştiinţifică şi 

informatizare şi îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul strategic al UPIT 2020-2024, în 

subordinea prorectorului pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare funcţionează următoarele 

structuri: Consiliul Cercetării Științifice, care sprijină managementul activităţilor de cercetare 

ştiinţifică la nivelul UPIT; Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare şi Transfer Tehnologic 

(CCDI&TT), care asigură managementul operativ al acţiunilor suport pentru activitățile de 

CDI&TT din cadrul Universității din Pitești; Centrul pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi 

Informatizare (CTICI), care are misiunea de a asigura managementul operativ al acţiunilor suport 

din domeniul tehnologiei informaţiilor, calculatoarelor şi informatizării; Centrul Regional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de 

Automobile (CRC&D-Auto), în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare cu caracter 

multi- şi inter-disciplinar. 

Aceste structuri colaborează cu Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale 

Argeş (CRPPI), care este dezvoltat în parteneriat cu OSIM, cu scopul de a promova protecţia 

proprietăţii industriale şi de a realiza informări în domeniul Proprietăţii Industriale. 
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Toate unităţile de cercetare dispun de resursele umane şi logistice suficiente pentru buna 

desfăşurare a activităţilor de cercetare şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. În acestea se desfăşoară 

activităţi de cercetare ştiinţifică de tip: cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetare 

experimentală, dezvoltare tehnologică, inovare, proiectare, consultanţă, expertiză, transfer 

tehnologic şi determinări de laborator. 

UPIT stimulează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi implicarea în acestea a 

tinerilor cercetători prin aplicarea unor metodologii şi proceduri specifice. O parte dintre temele de 

cercetare planificate s-au realizat în cadrul proiectelor de cercetare câştigate prin competiţie 

naţională sau internaţională şi a proiectelor de cercetare cu parteneri din mediul socio-economic. 

Prin poziţionarea geografică într-o regiune cu potenţial ridicat de dezvoltare economică, 

Universitatea din Piteşti şi-a definit domenii de specializare inteligentă asociate domeniilor de studii 

universitare din instituţie. Orientarea prioritară a universităţii spre întărirea legăturilor cu mediul 

socio-economic regional a generat creşterea ponderii activităţilor de cercetare care răspund nevoilor 

acestui mediu. 

Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate de cadrele didactice, cercetători şi studenţi sunt 

valorificate prin realizarea de publicaţii didactice şi de specialitate, articole ştiinţifice publicate în 

reviste sau susţinute la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt completate de cele ale activităţilor sportive de 

performanţă, recunoscute la nivel universitar naţional şi internaţional. Rezultatele activităţilor de 

cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară sunt raportate anual de membrii comunităţii academice 

prin intermediul Sistemului informatic integrat de management al activităţilor didactice şi de 

cercetare- SIIMADC (https://www.upit.ro/profesor/login), lucru care permite o colectare şi 

raportare unitară. Totodată, rezultatele activităţii de cercetare realizate pe bază de proiecte sunt 

raportate anual conform OMEdCI 3845/06.05.2009. 

Universitatea promovează şi sprijină valorificarea rezultatelor cercetării prin organizarea de 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, unele fiind deja cu tradiţie, iar comunicările sunt 

publicate în buletine ştiinţifice sau reviste cu ISBN sau ISSN. De asemenea, UPIT promovează şi 

sprijină dezvoltarea competenţelor ştiinţifice ale studenţilor/elevilor prin organizarea anuală de 

sesiunii ştiinţifice studenţeşti în care sunt implicați și elevii. Publicarea rezultatelor cercetării 

ştiinţifice şi a cărţilor didactice este susţinută și de Editura Universităţii din Piteşti, acreditată 

CNCSIS.  Rezultatele cercetării ştiinţifice ale cadrelor didactice şi cercetătorilor din UPIT sunt 

apreciate la nivel naţional şi internaţional prin premii de excelenţă şi citări în baze de date 

internaţionale. 

 

 

 

 

 

https://www.upit.ro/profesor/login
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Baza (resursa) materială 

 

În cadrul Colegiului terțiar nonuniversitar, resursele materiale pentru programele de studiu 

aprobate conform legii sunt asigurate de facultăţile care deţin aceste programe la nivel de licenţă. 

Baza tehnico-materială a Colegiului de învăţămînt profesional non-universitar este asigurată 

de către Universitatea din Piteşti. 

 Activitățile didactice în cadrul Universității din Pitești se desfășoară în bune condiții în spaţii 

şi imobile destinate activităţilor didactice specifice programelor de studii (spaţii de învăţământ, baze 

didactice, terenuri de sport, cămine, cantine) cu o suprafaţă totală de 45.260 mp. Toate spațiile în 

care se desfășoară activitățile didactice îndeplinesc standardele referitoare la numărul locurilor în 

sălile de curs, seminar, laborator raportat la mărimea formației de studiu.  

Situația spațiilor la nivelul Universității din Pitești 

Situația detaliată a spațiilor la nivelul Universității din Pitești este prezentată în Anexa A.I.4.  

Repartizarea sălilor de curs, seminar şi laborator se face având în vedere activităţile din 

Planul de învăţământ, dimensiunea formaţiilor de studiu (ani, grupe, subgrupe). În cadrul fiecărei 

facultăţi există laboratoare specifice disciplinelor din planurile de învăţământ, laboratoare la care au 

acces și elevii colegiului. Toate sălile de curs sunt adecvate, fiind echipate cu tehnică modernă de 

video-proiecție, asigurându-se desfășurarea în bune condiții a activităților didactice. Cele 141 

laboratoare de specialitate din universitate asigură desfăşurarea în condiţii de calitate a activităţilor 

didactice, prin dotările specifice, astfel: aparatură de investigaţie, dispozitive de măsură şi control, 

maşini unelte pentru prelucrări, standuri de încercare, echipamente de diagnosticare, sisteme de 

programe de proiectare asistată, sisteme expert, sisteme de achiziţie de date, sisteme de 

comunicaţie, tehnică de calcul și programe informatice. Situaţia echipamentelor din dotarea 

laboratoarelor şi adecvarea acestor dotări pentru specificul activităților didactice desfășurate sunt 

prezentate în Anexele A.I.5 a și A.I.5 b. 

Pentru Colegiul terțiar, baza materială s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea generală a 

colegiului, urmărindu-se permanent modernizarea şi înnoirea dotărilor pentru educaţie, realizarea 

unor noi investiţii din venituri proprii dar și din proiectul cu cod apel: POCU/320/6/21/ - „Măsuri 

de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cu titlul 

proiectului: „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”, Cod SMIS 2014+: 121221, 

proiect desfășurat în perioada februarie 2019- august 2021.  
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Total 62 6427 7060 85 3689 4272 204 8498 12216 
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Astfel, pentru baza materială au fost realizate mai multe achiziții: 1 multifuncțională alb-

negru, 2 videoproiectoare (model EPSON, H840B, EB-W05 EEB), 2 laptopuri (ASUS CORE i5), 4 

table, 2 ecrane de proiecție, 120 pupitre cu scaune, 1 aparat de aer condiționat. Prin proiectul mai 

sus menționat au fost achiziționate: 5 laptopuri, softuri, 1 multifuncțională color și multe alte 

consumabile necesare desfășurării foarte bune a activităților. 

La nivelul Colegiului s-a dezvoltat baza materială în sediul Rectoratului la etajul 5, la finalul 

anului 2021 existând deja 4 săli amenajate pentru cursuri, secretariat, camera consiliului profesoral. 

Există  conectare la  internet prin rețea darkfiber (fibră optică) cu contract nr. 

8319/30.06.2016 și Act aditional nr. 8319/30.06.2016. Mentenanța calculatoarelor este asigurată de 

către CTICI- Centrul pentru tehnologia informației, calculatoare și informatizare. CTICI este 

înfiinţat prin Hotărârea Senatului UPIT nr. 160 din 25.07.2016 și asigură sprijin informatic și de 

comunicații pentru toate structurile Universității, pe baza Regulamentului de organizare şi 

funcţionare aprobat prin Hotărârea Senatului UPIT din 19.06.2017. 

Elevii şi profesorii au acces la reţeaua de calculatoare, iar echipamentele informatice utilizate 

sunt bine întreţinute. Serviciul secretariat şi echipa de management au acces la calculatoare şi 

internet. Toate documentele manageriale sunt redactate electronic. 

Există camere web, audio video și sistem de supraveghere perfomant pentru toate corpurile 

Universității. Aceste sisteme vor fi dezvoltate și în corpul nou cu acces din rectorat.  

Concluzionând, Universitatea dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de 

învăţământ de calitate, în  concordanţă cu  planurile de învăţământ  şi numărul  de cursanți. 

Patrimoniul UPIT s-a îmbogăţit continuu în raport cu necesităţile şi politicile investiţionale adoptate 

prin planul strategic şi planurile operaţionale ale universităţii. 

Pentru toate programele de studiu, diferenţiat pe cele trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat, 

dar și pentru calificările profesionale, pentru toate formele de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă, 

învăţământ cu frecvență redusă, formare continuă, pentru toate activităţile de cercetare ştiinţifică, s-

au asigurat spaţii de învăţământ şi cercetare proprii, ori prin contracte decomodat. Acestea  dispun  

de  amfiteatre,  săli  de  seminar,  laboratoare  didactice, laboratoare de cercetare ştiinţifică. 

Indiferent de destinaţie, spaţiile au fost echipate cu mobilier modern şi ergonomic, cu echipamente, 

aparatură, utilaje adecvate destinaţiei, în concordanţă cu normele tehnice de siguranţă şi cele 

igienico-sanitare în vigoare. Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu 

mărimea formaţiilor de studiu conform normativelor în vigoare. Lucrările aplicative la disciplinele 

de specialitate se desfăşoară în laboratoare dotate cu tehnică de calcul (Anexa A.I.6). Aceste dotări 

sunt actualizate anual. 

În afară de spațiile în care se desfășoară activități didactice, infrastructura de care dispune 

Universitatea din Pitești este completată de cele două cămine proprii situate pe Aleea Școlii 

Normale și de baza sportivă care conține o sală polivalentă modernă și o pistă de atletism ale cărei 
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lucrări de modernizare s-au încheiat în vara anului 2017, precum și de alte cinci terenuri de sport în 

aer liber, respectiv două cantine studențești la care au acces și elevii colegiului. 

În anul 2021 a fost reintrodusă în circuit Casa Universitarilor, cu scopul constituirii unui 

centru de cultură și civilizație europeană. Nu în ultimul rând, este vizată transformarea Corpului D 

din Doaga în hostel și suplimentarea capacității de cazare și creșterea gradului de confort oferite 

studenților prin construcția unui cămin în regim P+5, în campusul Târgul din Vale, prin finanțare de 

la Ministerul Dezvoltării Regionale.  

 

Biblioteca Universităţii din Piteşti 
 

Biblioteca Universităţii din Piteşti, cu o activitate neîntreruptă de peste 50 de ani, este parte 

integrantă a sistemului de învăţământ universitar argeşean ce asigură baza de informare, formare şi 

documentare necesare atât la nivelul de aprofundare a studiului, cât şi al cercetării.  BUPIT 

funcționează în baza unui regulament propriu de organizare și funcționare. 

Misiunea BUPIT este de a achiziţiona, organiza şi asigura accesul la o mare varietate de 

informaţii, materiale şi servicii pentru satisfacerea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare 

ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare prin dezvoltarea şi valorificarea 

bazei documentare, facilitarea accesului rapid la diverse surse de informare (proprii şi externe), 

dezvoltarea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor moderne şi formarea culturii informaţionale a 

tuturor categoriilor de utilizatori (studenți, absolvenți, cadre didactice etc.). 

Lectura şi informarea la nivelul BUPIT se realizează prin servicii specifice, care corespund 

nevoilor și așteptărilor utilizatorilor (studenți, absolvenți, cadre didactice etc.), prin Sălile de lectură 

de carte şi periodice şi prin Secţia Împrumut la domiciliu. De asemenea, utilizatorii au acces la baze 

de date indexate din domeniul cercetării științifice (Anelis Plus). BUPIT este promotor al culturii 

regionale, organizând permanent acţiuni de animaţie culturală dintre cele mai diverse: expoziţii 

documentare, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, conferinţe tematice şi alte programe. 

Spațiile de desfășurare a activităților curente și locurile disponibile în BUPIT 

Spaţii Suprafaţa [mp] Număr de locuri 

3 săli de lectură carte (Corp I, Corp B, Rm.Vâlcea) 1069,02 316 

2 săli de lectură periodice (Corp I, Corp B) 210,14 80 

7 depozite (Corp I: 1 - periodice, 2  - cărţi împrumut, 1 - carte veche, 

Corp B: 1 - carte, Corp D: 1 - carte fond pasiv, Rm. Vâlcea: 1 - carte) 

604,80 - 

4 birouri (evidenţă-prelucrare, server, şef serviciu, secţie împrumut) 136,40 - 

Sala catalogului informatizat + birou eliberare-vizare permise 65,10 10 

Total SUPRAFAȚĂ/LOCURI 2085,46 406 

 

BUPIT vine cu o ofertă de servicii diverse, asigurând acces rapid și facil la date și informații 

de interes pentru aceștia. Catalogul on-line reprezintă un instrument pentru accesarea rapidă (on-

line) a informațiilor legate de locaţia, disponibilitatea exemplarelor şi cota pe baza căreia se face 
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consultarea şi împrumutul publicaţiilor (cărţi, reviste, ziare, articole, CD-uri) ce pot fi regăsite în 

cadrul Bibliotecii Universităţii din Piteşti (http://biblioteca.upit.ro). Împrumutul interbibliotecar 

reprezintă un mijloc de acces la publicaţiile (cărţi şi periodice) care nu se regăsesc în colecţiile 

Bibliotecii Universităţii din Piteşti (BUPIT). Venind în întâmpinarea utilizatorilor, pentru a asigura 

accesul rapid la documente, BUPIT identifică titlul solicitat în colecţiile altor biblioteci şi trimite 

cererea de împrumut prin completarea formularelor de împrumut interbibliotecar. Nu în ultimul 

rând, prin BUPIT, studenții, elevii și cadrele didactice beneficiază de acces la o serie de platforme 

de reviste ştiinţifice de cercetare cu text integral şi baze de date bibliografice şi bibliometrice. Prin 

protocoalele de colaborare încheiate, BUPIT asigură studenților, elevilor și cadrelor didactice: acces 

la informaţie aprofundată în domeniul legislaţiei, politicilor şi instituţiilor Uniunii Europene prin 

Centrul de Documentare Europeană (CDE-UPIT), acces la materiale editate de Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), acces la informaţii oferite de Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) prin Point d’Accès à l’Information (PAI) și acces la baze de date indexate 

(Anelis Plus). 

BUPIT este preocupată permanent de completarea colecţiei de documente puse la dispoziția 

studenților. În prezent, BUPIT dispune de un număr de peste 300.000 unităţi de bibliotecă (cărţi, 

broşuri, publicaţii seriale, foi volante, documente audio-vizuale şi documente vizuale). Prin fondul 

său cu caracter enciclopedic, acoperă bibliografia disciplinelor din planul de învăţământ. BUPIT 

conservă şi administrează importante resurse documentare: tratate, manuale, cursuri universitare, 

publicaţii din cele mai variate domenii (istorie, filosofie, economie, drept, jurnalism, filologie, 

teologie, matematică, fizică, chimie, inginerie, educaţie fizică şi sport, biologie etc.), publicaţii 

periodice româneşti şi străine, colecţie de STAS-uri, lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, 

bibliografii) etc. 

 BUPIT monitorizează permanent dinamica utilizării serviciilor bibliotecii de către studenți 

și elevi prin indicatori precum: numărul de vizite la bibliotecă, numărul cititorilor înscrişi, numărul 

de solicitări de împrumut interbibliotecar şi schimb interbibliotecar, accesări ale paginii Web şi ale 

bazelor de date. 

Biblioteca universității are un fond de carte și auxiliare curriculare necesare elevilor și 

cadrelor didactice ale Colegiului. Biblioteca funcţionează la parter. Poziţia bibliotecii este corect 

semnalizată și este favorabilă accesului elevilor. La bibliotecă elevii au acces după un program 

flexibil, afișat și disponibil la adresa http://cat-

biblioteca.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/Program_bibl.htm, dar au la dispoziție și un 

Catalog on line la adresa http://tinread.upit.ro/opac. Elevii au acces și la platforma elearning. Link: 

https://learn.upit.ro/. Biblioteca și-a actualizat ROF pentru a introduce și accesul elevilor. De 

asemenea, biblioteca a achiziționat la cererea conducerii Colegiului, un fond de carte necesar 

domeniilor și nivelului de pregătire a elevilor și a facilitat inclusiv accesul online la baza de date. 

http://biblioteca.upit.ro/
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Prin fondul său cu caracter enciclopedic, acoperă bibliografia disciplinelor din planurile de 

învăţământ ale tuturor calificărilor. 

Având în vedere orientarea activităților UPIT către nevoile studenților și elevilor, o 

preocupare permanentă este legată de îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale și de susținere 

pentru studenți/ elevi, care completează baza materială a universității. Astfel, pentru a asigura 

studenților și elevilor săi o viață socială de calitate, UPIT pune la dispoziția acestora serviciile de 

asistență medicală, servicii de consiliere psihologică, consiliere și orientare în carieră, furnizate în 

cabinete special amenajate și deservite de personal de specialitate, acces la baze de date și  la baza 

sportivă a universităţii (terenuri de volei, atletism, tenis de masă, baschet, fotbal, 2 săli de sport, 2 

săli de fitness), tonomate de băuturi calde, acces gratuit la internet, pagina web, spaţii pentru 

asociaţii studenţeşti, centru de certificare a cunoştinţelor în limbi străine, biserică, școala de 

conducători auto, accesul online la platforma de e-Learning, reviste studenţeşti etc.  

Universitatea sprijină asociațiile studențeşti și consiliul elevilor, oferindu-le tuturor 

posibilitatea de a se manifesta liber, creativ şi inovativ asigurându-le spații adecvate activităților 

desfășurate şi încurajează proiectele acestora.  

 

Activitatea financiară 
 

În cadrul Universității din Pitești, activitatea financiar-contabilă se concentrează pe încasarea 

resurselor financiare şi utilizarea lor eficientă, în conformitate cu prevederile legale, fiind în 

responsabilitatea Direcţiei Economice (DE).  

DE își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare și funcționare, 

aprobat de Senatul Universității și potrivit Legii contabilităţii. Instrumentul principal de conducere, 

prognozare și analiză a activității economico-financiare a Universității din Pitești este bugetul de 

venituri și cheltuieli. 

Managementul financiar la nivel de universitate aplică principiul gestiunii centralizate a 

resurselor, acest procedeu fiind în beneficiul activităților majore: calitatea activității didactice, 

dezvoltarea de noi specializări, investițiile în curs de execuție. Direcțiile principale ale strategiei 

activității economice vizează întărirea, dezvoltarea și consolidarea finanțării, precum și gestionarea 

responsabilă a patrimoniului.   

Evidența resurselor Universității din Pitești și a modului de repartizare a acestora a fost 

asigurată prin contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune conform legislației în vigoare și 

normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice. 

Gestiunea resurselor financiare este descentralizată pentru materiale şi echipamente de 

laborator, procedură care a asigurat universităţii funcţionarea fără blocaje financiare şi dezvoltarea 

de noi programe de studiu. Pentru proiectele câştigate prin competiţie de cadrele didactice, 

autonomia gestiunii resurselor este totală la nivel de proiect, respectându-se principiul potrivit 

căruia “cine atrage venituri are autonomie în gestionarea acestora”. 
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Gestiunea resurselor financiare ale universităţii este monitorizată şi evaluată periodic, atât de 

conducerea universităţii, de structurile de conducere, cât şi de structuri specializate din Universitate 

şi din exterior. Analiza eficienţei folosirii resurselor financiare se realizează semestrial, de către 

Senatul Universităţii, pe baza documentelor de raportare elaborate de Direcţia Economică. În 

sprijinul gestionării corecte a resurselor, Compartimentul de Audit Public Intern realizează audituri, 

conform normelor specifice domeniului. Auditul extern al situației financiare se realizează de către 

Curtea de Conturi.  

Anual, execuţia bugetară este supusă aprobării Senatului Universităţii din Piteşti  printr-un 

raport analitic prezentat de directorul economic. Totodată, periodic sunt prezentate rapoarte asupra 

situaţiei financiare pentru a se lua deciziile cele mai adecvate în vederea asigurării cash flow-lui 

necesar desfăşurării activităţii în condiţii normale. Astfel de rapoarte sunt prezentate Consiliului de 

Administraţie și Senatului Universității din Pitești. 

 Sursa principală de finanţare a Colegiului terțiar non-universitar o constituie mijloacele 

bugetare şi taxele elevilor. Începând cu anul școlar 2021-2022, Colegiul are și locuri finanțate de la 

buget, iar în perioada 2019-2021 au fost și locuri prevăzute pe tip de finanțare -contract cu finanțare 

din proiecte. Colegiul de învăţământ profesional non-universitar de stat poate beneficia şi de alte 

surse legale de finanţare, cum ar fi:  

1) mijloace provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din lucrările de 

cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract; 

2) veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de  învăţămînt  

(în gospodării didactice, ateliere experimentale, etc.);  

3) donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea internaţională, precum şi donaţiile de la 

persoanele fizice şi juridice.  

  Colegiul de învăţămînt profesional nonuniversitar de stat poate desfăşura activităţi 

economice cu autogestiune financiar-economică, în modul stabilit de Guvern. Veniturile obţinute 

de către învăţămîntul profesional non-universitar din surse legale, sunt intangibile. 

 

 Beneficiarii educației 
 

UPIT recrutează studenţii și elevii prin proceduri de admitere proprii iar înscrierea la 

concursul de admitere se face numai pe baza legislației în vigoare 

 În cadrul Colegiului terțiar nonuniversitar, recrutarea elevilor se face prin regulamentul 

propriu de admitere, ținând cont de faptul că acest nivel se organizează pentru absolvenții de liceu 

care au promovat sau nu, examenul de bacalaureat. Admiterea candidaţilor şi finalizarea studiilor 

are loc pe bază de metodologii/regulamente revizuite anual conform criteriilor ministerului de 

resort. Diplomele şi certificatele se acordă pe temeiul că universitatea este acreditată şi că 

programele de studiu (calificările) din Colegiu sunt acum în stadiul -autorizate provizoriu. 
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În scopul orientării spre o carieră pliată pe profilul candidatului, conformă certificărilor oferite, 

Colegiul a realizat o serie de activităţi destinate elevilor:  

✓ caravana admiterii în licee – acțiune derulată cu vizite fizice în licee și sesiuni de informare 

online, în funcție de contextul stărilor de urgență și alertă; 

✓ 3 workshop-uri Școala motivațională cu mediul socio-economic; 

✓ emisiuni televizate cu directorul colegiului şi elevi în vederea promovării vieţii academice 

UPIT; 

✓ machetele publicitare pentru admitere, în edițiile tipărite ale ziarelor: Argeșul Liber, Jurnalul 

de Argeș, Ancheta, Ziar TOP; 

✓ unitățile de reclamă din ziarele online a fost mediatizate pe: Argeșul Liber, Jurnalul de 

Muscel, Jurnalul de Argeș, Sursa Ta, Universul Argeșean, Ziarul TOP, Ziarul Argeșenilor, 

Bitpress  

✓ actualizarea pagină web cu informaţii despre fiecare admitere; 

✓ crearea unei pagini de faceboock numai pentru Colegiul terțiar; 

✓ recrutarea Ambasadorilor Colegiului- Career-Hub;  

✓ pliante, postere, filme de prezentare a colegiului pentru fiecare admitere; 

✓ film de prezentare instituțională Colegiul terțiar-Universitatea din Pitești. 

 Absolvenții învățământului terțiar nonuniversitar (postliceal) care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului 

naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor 

(tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi 

recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor 

senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă. 

 Importantă este pentru noi și centrarea pe elev a metodelor de învăţare, principala 

responsabilitate a cadrului didactic fiind proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare centrate pe 

elev, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar informaţii. Relaţia 

dintre elev şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii 

rezultatelor învăţării. Cadrele didactice titulare de disciplină stabilesc metodele și tehnicile de 

predare și învățare- evaluare pe care le prezintă explicit și care sunt adaptate nivelului 

preuniversitar.  

 Universitatea, a derulat un intens program de modernizare a spațiilor de predare pentru a 

pune la dispoziția cadrelor didactice, a studenților și elevilor mijloace tehnice moderne pentru 

realizarea proceselor de predare–învățare eficiente (sisteme multimedia, table moderne, flipchart, 

videoproiector, etc.). Rezultatele învăţării sunt explicate și discutate cu studenţii și elevii din 

perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. Se utilizează metode interactive de predare, 

bazate pe munca în echipă, comunicarea cu studenții și elevii, antrenarea acestora la diferite 
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prezentări sau activități demonstrative. Procesul de predare este orientat după ritmul și modul de 

învățare al fiecăruia.  

 Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar şi/sau se 

reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta metodologia predării. Acestea au, pe lângă 

competenţele de instruire/predare, și competenţe de consiliere, monitorizare și facilitare a 

proceselor de învăţare. În universitate se desfăşoară o activitate continuă de identificare, dezvoltare, 

testare, implementare și evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficace, incluzând aici noile aplicaţii 

ale calculatoarelor și ale tehnologiei informaţiei. Programele de studii sunt integrate cu stagii de 

practică, plasament şi internship. Strategia de predare are în vedere şi nevoile studenţilor și 

elevilor cu dizabilităţi.  

Pentru Orientarea în carieră,  

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) sprijină studenții, elevii și absolvenții 

Universității din Pitești în realizarea lor profesională. Centrul oferă servicii de consiliere 

educațională și psihologică în luarea deciziilor ce creează premise pentru succesul academic și 

profesional. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), funcționează în baza propriului 

regulament și a procedurilor care reglementează desfășurarea eficientă a activităților centrului și 

oferă servicii de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării integrării socio-profesionale a 

beneficiarilor (studenții și absolvenții UPIT și elevi ai anilor terminali de liceu), respectiv 

consilierea educațională și vocațională şi în carieră. 

Elevii Colegiului beneficiază de servicii de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării 

integrării socio-profesionale. 

 UPIT dispune de programe speciale pentru asigurarea unei vieţi academice de calitate, pe 

care le monitorizează şi le evaluează permanent. Activităţile social-culturale, sportive şi de 

divertisment, precum şi alte servicii suport furnizate studenţilor, elevilor şi personalului academic al 

universităţii se desfăşoară în următoarele locaţii: 

Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti (Motto: Alternativa timpului tău liber!) din str. Strada 

Panselelor, desfăşoară activităţi cultural-artistice, activităţi de divertisment. 

Baza sportivă ce susţine performanţa în UPIT prin desfăşurarea activităţilor didactice curente, dar şi 

a activităților asociaţiilor sportive din cadrul Clubului sportiv universitar, cu sediul în Corpul C, din 

Bulevardul Republicii nr. 71. 

Centrul de cooperare cu mediul socio-economic (CCMSE) cu sediul în str. Târgu din Vale, are ca 

obiectiv general crearea și dezvoltarea unei relații reciproc avantajoase între Universitatea din 

Pitesti și mediul socio-economic cu privire la inserția pe piaţa muncii și satisfacerea cererii de 

competenţă a mediului socio-economic.  

Centrul pentru Activități Sociale (CAS) vizează creșterea calității serviciilor specifice oferite 

studenților, diversificarea ofertei de servicii, implicarea studenților în elaborarea și aplicarea 

deciziilor privind serviciile și facilitățile din campus, armonizarea și promovarea valorilor 
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științifice, culturale, sportive, etice în comunitatea regională, națională și internațională. 

Editura Universităţii din Piteşti (EUP) se constituie într-o structură care susţine activitatea didactică 

şi de cercetare a Universităţii prin asigurarea publicării de cursuri, manuale, îndrumare, culegeri, 

reviste, colecţii, inclusiv cele ale manifestărilor ştiinţifice derulate.  

 

Sistemul informaţional. Baze de date şi informaţii 
 

 Universitatea a implementat şi utilizează din anul 2010 aplicaţia informatică de gestiune 

„EMSYS University”, realizată de S.C. PRODINF SOFTWARE. Această aplicaţie (utilizată şi de 

alte universităţi din ţară) permite optimizarea fluxurilor de date între departamentele universităţii. 

Modulele implementate în cadrul UPIT sunt: EMSYS Financial (contabilitate financiară, 

contabilitate furnizori şi clienţi, imobilizări, cash management, planificare buget şi control) - pentru 

gestiunea în timp real a situaţiei financiare, EMSYS HR & Payroll (administrare personal, impozite 

şi taxe, integrare alte sisteme) - pentru gestiune resurse umane şi salarizare şi EMSYS Core 

University (taxe studenţi/elevi) - pentru gestiunea taxelor studenţilor și elevilor.  

Pe de altă parte, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare, UPIT a 

îmbunătăţit continuu performanţele sistemului informaţional, prin introducerea tehnologiilor 

informatice, dotarea corespunzătoare a instituţiei şi dezvoltarea-implementarea de aplicaţii 

informatice. În prezent, în universitate sunt utilizate următoarele aplicaţii informatice: platforme e-

learning (www.elearning.upit.ro, https://learn.upit.ro/ - platforme care permit cadrelor didactice și 

studenţilor să dinamizeze procesul de predare / învățare / evaluare, prin utilizarea tehnologiilor 

TIC), ALUMNI (https://www.upit.ro/alumni/login, platformă care permite gestionarea datelor 

absolvenţilor UPIT) şi SIIMADC (https://www.upit.ro/profesor/login).  

Sistemul Informatic Integrat de Management al Activităţilor Didactice şi de Cercetare – SIIMADC 

a fost creat pentru monitorizarea, evaluarea şi asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de 

cercetare, conducerea UPIT urmărind îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului 

informaţional şi dezvoltarea-implementarea de aplicaţii informatice. 

Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat de Management al Activităţilor Didactice şi de 

Cercetare - SIIMADC a început în anul 2016, ca o aplicaţie complexă de tip web, cu acces limitat 

(cadre didactice şi studenţi UPIT), alcătuită din mai multe module interconectate (Administrativ, 

Personal didactic, Proces de învăţământ, Cercetare ştiinţifică, Evaluare şi asigurare calitate, 

Studenţi, Serviciul TIC), astfel încât să permită gestionarea eficientă a datelor, informaţiilor şi 

rezultatelor privind activităţile didactice şi de cercetare din UPIT, gestiunea studenţilor, precum şi 

prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a 

calităţii. 

Principalele categorii de aplicaţii interconectate (integrate) sunt cele ce urmează: 

I. Proces didactic 
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1. Planuri de învăţământ: elaborarea planurilor de învăţământ, conform Regulamentului specific, cu 

realizarea de rapoarte la nivel de program şi universitate. 

2. State de funcţii: elaborare state de funcţii (pe baza planurilor de învăţământ, formaţiilor de studiu, 

cuplajelor de discipline), cu realizarea de rapoarte la nivel de departament, facultate şi universitate. 

3. Orare: elaborarea orarelor semestriale (pe baza planurilor de învăţământ, formaţiilor de studii şi 

statelor de funcţii), cu generarea de rapoarte la nivel de program de studiu, facultate, universitate, 

săli. 

II. Evaluarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare 

1. Raportarea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice și de cercetare 

(conform grilelor CNATDCU): raportare la nivel individual, dar şi de departament / facultate / 

centru de cercetare, cu generarea de rapoarte specifice cercetării ştiinţifice (cadru didactic, 

structuri). 

2. Evaluarea activităţilor cadrelor didactice (autoevaluare, evaluare colegială, evaluare de către 

studenţi, evaluare director de departament): integrează toate tipurile de evaluări ale cadrelor 

didactice, cu realizarea de rapoarte de evaluare. 

III. Gestiune studenţi/elevi 

Aplicaţii proprii de gestiune a datelor studenţilor (admitere, taxe, situaţie şcolară etc.): compatibile 

cu RMU şi ANS. 

Sistemul va fi dezvoltat cu integrarea și a Colegiului terțiar. 

Gestionarea datelor privind școlarizarea elevilor este realizată prin introducerea acestora pe 

platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România), cu sprijinul ISJ 

Argeș. 

 

Oferta de informaţii publice  

 

 Comunicarea Universității din Pitești cu principalele grupuri interesate se realizează prin 

mai multe metode și canale de comunicare și vizează asigurarea transparenței informațiilor de 

interes public, promovarea imaginii globale a Universității din Pitești, precum și promovarea ofertei 

educaționale, dezvoltarea parteneriatelor și cooperării cu mediul socio-economic, universități din 

țară și străinătate, alte grupuri interesate. La nivelul Universității din Pitești, comunicarea globală 

este asigurată prin Biroul de Relații Publice și Registratură (BRPR). Prin acţiuni şi programe 

specifice, BRPR promovează o politică de comunicare cu impact major asupra informării societăţii 

și asigură o comunicare organizațională internă multidirecțională, fluidă, instrumentală și adaptată 

pentru fiecare structură administrativă din cadrul Universității din Pitești. Toate aceste categorii de 

informații și date sunt disponibile la www.upit.ro. De asemenea, prin website-urile facultăților și al 

Colegiului, sunt disponibile toate categoriile de date și informații de interes public. 
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 La nivelul universităţii, informaţiile privind calificările şi programele de studiu se regăsesc 

sub forma pliantului pentru admitere şi în diverse materiale promoţionale editate de universitate. 

Aceste documente conţin informaţii concrete despre structurile academice, despre facilităţile pentru 

studenţi şi despre oferta educaţională. Pentru asigurarea fluxului de informații publice se urmărește 

actualizarea permanentă a paginii web a universităţii. 

 

Cooperare internațională și colaborare cu mediul socio-economic.  

 

Una dintre prioritățile asumate de Universitatea din Pitești prin Planul Strategic este 

internaționalizarea activității universității, proiectată în acord cu politicile de dezvoltare a 

învățământului superior din România și evidențiate prin strategiile realizate de către MEN, 

Consiliul Național al Finanțării din Învățământul Superior și Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. 

În vederea atingerii obiectivelor sale strategice, Universitatea din Pitești a realizat o serie de 

acorduri internaționale cadru cu numeroase instituții (Ambasade, Universități internaționale, 

Institute de Cercetare, ONG-uri etc.) din UE și din țări terțe UE (Anexa A.I.7) prin intermediul 

cărora s-au stabilit domeniile prioritare de acțiune, s-au identificat oportunitățile de realizare de 

programe de studii internaționalizate, proiecte de cercetare/dezvoltare, modalitățile de atragere a 

studenților internaționali, realizarea de conferințe și publicații științifice, în parteneriat. 

Universitatea din Pitești își extinde, permanent, rețeaua instituțiilor internaționale în vederea 

realizării de mobilități ale personalului didactic și ale studenților. Acordurile inter-instituționale 

Erasmus+ (incoming și outgoing) sunt prezentate în Anexa A.I.8. De asemenea, Universitatea din 

Pitești se remarcă prin implementarea a numeroase proiecte cu finanțare nerambursabilă obținută 

prin competiții naționale și internaționale, implementate în calitate de coordonator sau partener cu o 

serie de instituții. Proiectele de tip Erasmus+, cu finanțare europeană, implementate de către 

Universitatea din Pitești sunt prezentate în Anexa A.I.9. 

Situația mobilităților Erasmus+ de la UPIT la universitățile și instituțiile partenere este 

prezentată în Anexa A.I.10 și Anexa A.I.11. 

După cum se observă din anexele prezentate, facultățile care au programe de studii autorizate/ 

acreditate pe baza cărora a fost autorizat colegiul, au numeroare acorduri internaționale. Pe baza 

acestor acorduri, la solicitarea părților interesate, Colegiul a prezentat modul de organizare. Au fost 

astfel mai multe evenimente/ întâlniri care vor dezvolta și relațiile internaționale ale Colegiului 

terțiar: întâlniri de lucru cu reprezentanții francezi pentru posibile mobilități ale elevilor, 

prezentarea Colegiului prin AUF -partener într-un proiect legat de dezvoltarea competentelor, 

parteneriate cu intreprinderile -pentru un grup de profesori din Moldova, beneficiari ai proiectului, 

în cadrul unei vizite la UPIT organizată de AUF. 

../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.111%20Acorduri%20internationale%20cadru%20si%20de%20implementare%20realizate%20de%20Universitatea%20din%20Pitesti,2012-2016.pdf
../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.112%20Acorduri%20bilaterale%20Erasmus+.pdf
../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.113%20Proiecte%20cu%20finantare%20europeana%20implementate%20in%20Universitatea%20din%20Pitesti%20(2012-2016).pdf
../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.113%20Proiecte%20cu%20finantare%20europeana%20implementate%20in%20Universitatea%20din%20Pitesti%20(2012-2016).pdf
../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.113%20Proiecte%20cu%20finantare%20europeana%20implementate%20in%20Universitatea%20din%20Pitesti%20(2012-2016).pdf
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 La nivelul Universității din Pitești, implicit și la nivelul Colegiului terțiar, comunicarea 

globală și colaborarea cu reprezentanții mediului socio-economic se desfășoară prin Biroul de 

Relații Publice și Registratură, respectiv prin Centrul  pentru colaborare cu mediul socio-economic 

(CCMSE). Cele două structuri funcționează în baza propriilor regulamente aprobate de Senatul 

universității.   

Universitatea din Pitești cooperează pe bază de parteneriate şi acorduri cadru cu principalele 

instituții ale administrației locale şi centrale, cu actori socio-economici semnificativi din 

comunitatea locală şi regională (Anexa A.I.12). Colaborările cu mediul socio-economic au generat 

proiecte de cercetare, evenimente ştiințifice și culturale comune, participări la mobilități, 

organizarea de concursuri naționale şi internaționale. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar 

Județean Argeş s-a valorificat prin formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar prin programele oferite de CFM și DPPD, prin pregătirea elevilor pentru 

performanță şi excelență în educație (matematică şi română) și prin pregătirea elevilor din 

clasele terminale pentru a mări şansele de absolvire a examenului de bacalaureat şi debut 

academic.  

Au fost semnate numeroase protocoale de colaborare cu reprezentanți ai mediului socio-

economic, ai administrației publice locale, cu instituții școlare din mediul preuniversitar. Cu 

sprijinul acestor parteneri, Universitatea din Pitești a organizat evenimentele (desfășurate cu 

prezență fizică dar și online) numite ZILELE CARIEREI, prin intermediul cărora aproximativ 

800 de elevi argeșeni au fost informați cu privire la oferta educațională a UPIT și cu privire la 

accesul pe piața muncii. 

O direcție importantă a colaborării cu reprezentanții mediului socio-economic este 

reprezentată de asigurarea condițiilor de desfășurare a practicii de specialitate și a unor stagii 

de internship, susținerea evenimentelor destinate studenților și elevilor în vederea inserției acestora 

pe piața muncii. La nivelul Colegiului, această direcție s-a materializat prin efectuarea practicii la 

angajatori (paragraful Practica de specialitate), pe bază de contracte încheiate conform legislației în 

vigoare.  

 

Studiu- inserție profesională 
 

În spiritul colaborării cu mediul socio-economic, în Colegiul terțiar a fost întocmită o situație 

privind inserţia profesională a primilor absolvenţi. Monitorizarea inserției absolvenților Colegiului 

terțiar nonuniversitar pe piața muncii, s-a finalizat în anul 2021, iulie. Principalul obiectiv al 

Studiului de inserție profesională a absolvenților programelor de învățământ terțiar non-universitar 

realizat la nivelul Universității din Pitești, a constat în evaluarea nivelului de integrare profesională 

a absolvenților programelor de învățământ  terțiar non-universitar, precum și a caracteristicilor 

procesului de tranziție de la școală la piața muncii. 

../Downloads/Downloads/anexe%20-%20PARTEA%20I/A.I.119%20Lista%20protocoalelor.acordurilor%20de%20colaborare%20cu%20mediul%20socio-economic,%202012-2016.pdf
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Studiul a avut rolul de a identifica și de a propune soluții pentru principalele probleme care apar în 

procesul inserției absolvenților pe piața muncii. Acest studiu a oferit informații utile din mai multe 

perspective: a reprezentat un criteriu de evaluare a performanței programelor de studii vizate;  a 

furnizat feed-back-ul necesar pentru actualizarea/ îmbunătățirea curriculei;  a contribuit la 

dezvoltarea comunității de Alumni și fundamentează propunerile de (re)structurare a ofertei de 

studii în vederea adaptării la piața muncii. 

Obiectul Studiului de inserție profesională a absolvenților programelor de învățământ terţiar non-

universitar, realizat în cadrului Colegiului terțiar non-universitar din cadrul Universității din Pitești, 

a avut următoarea structură: 

✓ 10 absolvenți în domeniul Informatică, calificarea Analist programator, care au fost admiși 

la Colegiul terțiar non-universitar în anul 2018 și au fost certificați (din elevii care s-au 

înscris la examen) în proporție de 100% în februarie 2020; 

✓ 18 absolvenți în domeniul Mecanică, calificarea Tehnician tehnolog mecanic – program 

terțiar non-universitar înființat prin proiect în anul 2019 și certificați (din elevii care s-au 

înscris la examen) în proporție de 100% în februarie 2021; 

Distribuția absolvenților programelor de învățământ terțiar non-universitar în funcție de 

variabila gen a arătat faptul că majoritatea sunt de sex masculin (67,74%) și doar 32,26% sunt de 

sex feminin. Aici au fost luați în calcul și absolvenții calificării Tehnician operator mașini cu 

comanda numerică, chiar dacă nu au îndeplinit criteriul de 6 luni de la absolvire. 

 

 

 

 

În privința elementelor cu impact major în procesul integrării rapide în piaţa muncii, contribuind la 

creșterea ratei de succes în procesul tranziției lor spre piața muncii, opțiunile respondenților s-au 

distribuit astfel: 
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• Calificarea Tehnician tehnolog mecanic 

 

 

• Calificarea Tehnician operator mașini cu comandă numerică 

 

 

Obiectivul major al Studiului de inserție profesională a fost reprezentat de gradul de integrare 

profesională a absolvenților pe piața muncii. Pentru a analiza fenomenul inserției absolvenților din 

cadrul Colegiului terțiar non-universitar, organizat la Universitatea din Pitești, s-a realizat o 

cercetare sociologică empirică. În cadrul acestui studiu instrumentul de cercetare utilizat a fost 

chestionarul și au fost colectate răspunsurile absolvenților următoarelor calificări: 

• Analist programator, domeniul Informatică, promoția februarie 2020 (prima promoție a 

Colegiului terțiar nonuniversitar). 

• Tehnician tehnolog mecanic, domeniul Mecanică, promoția februarie 2021. 

Chestionarul privind inserția profesională a absolvenților a cuprins următoarele secțiuni: 

  Secțiunea A: Nume și prenume, Adresa, Telefon 

  Secțiunea B: Date de identificare absolvent 

  Secțiunea C: Informații despre gospodăria în care locuiește absolventul 

  Secțiunea D:Informații privind participarea școlară a absolventului 

  Secțiunea E: Informații privind relația absolventului cu piața forței de muncă 

Principalele aspecte vizate în cadrul Studiului de inserție profesională au fost caracteristicile socio-

economice ale absolvenților și ale familiei de proveniență, educația, competențele, gradul de 

adecvare al pregătirii inițiale la cerințele pieței muncii și calitatea locului de muncă ocupat (tipul 
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locului de muncă, nivelul de salarizare, nivelul de satisfacție al angajatului, capacitatea de integrare 

și gradul de adaptare la cerințele postului). 

Rata de răspuns în rândul absolvenților calificării Analist programator, domeniul Informatică a fost 

de 80%, iar în rândul absolvenților calificării Tehnician tehnolog mecanic, domeniul Mecanică a 

fost de 72,22%. 

• Analist programator, domeniul Informatică 

Situația pe piața forței de muncă la 6 luni de la absolvire, 37,50% dintre absolvenți au un loc de 

muncă, 12,50% dintre respondenți desfășoară o activitate independentă, iar 25,00% au menționat 

altă situație. 

 

 

Analizând răspunsurile primite la întrebarea legată de ceea ce cred că vor face peste un an ca 

activitate principală, se remarcă faptul că 4 absolvenți (reprezentând 57,14% din totalul de 7 

răspunsuri valide înregistrate) au apreciat că vor fi studenți, iar 1 absolvent (reprezentând 14,29% 

din totalul de 7 răspunsuri valide înregistrate) a considerat că va avea o afacere / activitate pe cont 

propriu. 

• Tehnician tehnolog mecanic, domeniul Mecanică 

Situația pe piața forței de muncă la mai puțin de 6 luni de la absolvire, 23,10% dintre absolvenți au 

un loc de muncă, 30,80% dintre respondenți desfășoară o activitate independentă, iar 46,20% au 

menționat altă situație. 
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Analiza a fost complexă. Vom prezenta aici însă încă o latură importantă a studiului. 

Identificarea percepției absolvenților asupra perspectivelor acestora pe piața muncii pe termen scurt 

(1 an) și mediu (până la 5 ani). Analizând răspunsurile primite la întrebarea legată de ceea ce cred 

că vor face peste un an ca activitate principală, se remarcă faptul că 46,20% dintre absolvenții 

calificării “Tehnician tehnolog mecanic” care au completat chestionarul au apreciat că vor fi 

salariați, 23,10% dintre absolvenți au declarat că vor fi studenți, 15,40% dintre absolvenți au 

considerat că va avea o afacere / activitate pe cont propriu, iar 7,7% nu au dorit să facă estimări: 

 

 

Este foarte interesant pentru că mulți din absolvenții colegiului doresc să continue studiile în cadrul 

facultăților din universitate. 

Concluziile acestui studiu au oferit detalii asupra oportunităților de inserție a absolvenților 

programelor de învățământ terțiar non-universitar pe piața muncii. 

În ceea ce privește procentul de absolvenți care și-au găsit un loc de muncă după absolvire, din 

totalul de 21 de respondenți ai celor două programe de învățământ terțiar non-universitar, 57,14% 

dintre absolvenți și-au găsit un loc de muncă după absolvire, 62,50% dintre cei salariați având statut 

de lucrător pe cont propriu/persoană fizică autorizată sau sunt patroni cu salariați/angajați. 

Domeniul de activitate al firmei la care lucrează absolvenții celor două programe de învățământ 

terțiar non-universitar cu statut de salariat aparține sectorului “Informații și comunicații” în cazul 

unui absolvent încadrat pe domeniul “Televiziune și telecomunicații”. Restul de 2 absolvenți care au 

în prezent statut de salariați activează în domeniul Comerțului (1 absolvent), “Transport și 

depozitare ” în cazul a 2 absolvenți, “Construcții ” și “Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, câte 1 absolvent, “Alte domenii” (5 absolvenți) – unul 

fiind “Fotograf automotiv“. 

În legătură cu locul unde cred că vor lucra peste un an, majoritatea respondenților au precizat că 

vor lucra în România. Pe un orizont de timp mai extins (termen mediu), meseriile/ocupațiile pe care 

absolvenții cred că le vor practica peste 5 ani sunt de Inginer, Tehnician tehnolog mecanic, 

Manager, Șofer, Fotograf sau în domeniul IT și domeniul construcțiilor. 

Începând cu anul 2017, Ministerul Cercetării şi Inovării (actual Ministerul Cercetării, Inovării și 

Digitizării) a patronat desfăşurarea Salonului Inovaţiei şi Creativităţii Elevilor din Judetul Argeş – 
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SICEA. Organizat de către Consiliul Judeţean Argeş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi 

Universitatea din Piteşti, Salonul dedicat elevilor din clasele V - XII a avut de fiecare dată un 

mare succes. La salon au fost prezentate numeroase lucrări, din multiple domenii  tematice, toate 

realizate sub sigla “Conceput în România”. Lucrările, analizate de către un juriu format din 20 de 

profesori, au fost premiate.  

În universitate se organizează periodic târguri de locuri de muncă și stagii de practică/internship, 

în colaborare cu organizațiile studențeşti şi cu participarea agenților economici, pentru a sprijini 

inserția studenților pe piața muncii (Anexa A.I.13).  

 

Priorităţi europene, naţionale, regionale și locale 

  

Aderarea la Uniunea Europeană impune crearea unui învăţământ profesional şi tehnic bazat pe 

competenţă şi transparenţă, competitivitate şi compatibilitate, care să se plieze pe o serie de 

influenţe şi oportunităţi externe. Pentru consolidarea realizărilor reformei, învăţământul profesional 

şi tehnic trebuie să manifeste flexibilitate faţă de noile cerinţe ale economiei şi să permită evaluarea 

continuă în vederea certificării.   

Prin Colegiul terțiar nonuniversitar, a fost elaborat la finalul anului 2019 un curriculum nou pentru 

următoarele module ale clasei Tehnician Tehnolog Mecanic: Comunicare profesională în limba 

modernă, Sănătatea şi securitatea muncii. Securitate la incendii, Metode de control a sculelor, 

Dispozitive de fixare pe MUCN. La elaborare s-a ţinut cont de recomandările/cerinţele 

angajatorilor. Totodată, pentru fiecare modul a fost elaborat un raport cu modificările efectuate 

(exemplu, la M13 Dispozitive de fixare pe MUCN a fost adăugată o competenţă nouă cu 

conţinuturile corespunzătoare, iar denumirile competenţelor existente au fost schimbate). 

Toate aceste modificări au fost realizate în urma organizării de întâlniri de lucru pentru analiza 

stadiului elaborării curriculumului calificării şi pentru corelarea disciplinelor din curriculumul 

calificarii respective. 

Curriculumurile şi rapoartele au fost înaintate organismelor abilitate (CNDIPT- Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) de la care am primit feedback pozitiv.  

Alinierea la sistemul de indicatori structurali definiţi pentru sistemele de educaţie şi formare 

profesională din UE şi adoptarea indicatorilor de referinţă pentru 2010 (Benchmarks) corelați cu 

situația descrisă în 2017 în evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele 

structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, sunt necesare:  

• măsuri corelate la nivel naţional şi regional pentru alinierea la indicatorii UE;  

• definirea şi raportarea unitară a indicatorilor statistici;  

• adoptarea la toate de nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru 

apropierea de indicatorii de referinţă UE, măsurarea sistematică a progresului în îndeplinirea 

indicatorilor propuşi.  
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Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT) 

are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al 

Uniunii Europene. Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 

bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.  

Ţinând cont de contextul de politici pentru educaţie şi formare profesională la nivel european,  

priorităţile la nivelul Uniunii Europene sunt:  

•  utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale; 

•  îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale; 

•  creşterea corelării ofertei VET (Vocational Education and Training) cu cererea pieţei 

muncii; 

•  eficientizarea cooperării în VET . 

Crearea unor noi unităţi economice cu profile de activitate extrem de diverse şi aderarea României 

la Uniunea Europeană a condus la sporirea necesarului de personal calificat. Odată cu alinierea 

sistemului de învăţământ românesc la cerinţele învăţământului european, absolvenţii pot lucra atât 

în România cât şi în ţări membre ale Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o bună oportunitate 

pentru aceştia.   

Învăţământul profesional şi tehnic (IPT) trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea 

formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa 

muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi 

sociale. Plecând de la această premiză, Consorţiul Regional (CR) al Regiunii Sud Muntenia îşi 

exprimă viziunea asupra TVET prin două direcţii majore de acţiune:   

• adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico – socială durabilă de la 

nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor;  

• asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio – profesionale a 

absolvenţilor.  

 Învăţământul superior trebuie să asigure atât o ofertă variată a posibilităţilor de continuare a 

studiilor pentru absolvenţii de învăţământ preuniversitar cu diplomă de bacalaureat în vederea 

inserţiei ulterioare a acestora pe o piaţă a muncii dinamice, cât şi o gamă cât mai mare de cursuri de 

reconversie profesională a cadrelor didactice din perspectiva scăderii populaţiei şcolare, deci, 

implicit a numărului de norme didactice din învăţământul preuniversitar.  
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PARTEA a-III-a ANALIZA MEDIULUI 

 
Adaptarea ofertei IPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi analizelor 

referitoare la demografie, economie, piaţa muncii şi cele referitoare la sistemul IPT. Analiza 

SWOT şi PESTE stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor din 

Proiectul de dezvoltare.   

Ca o continuare a acţiunilor propuse, în PRAI Sud-Muntenia_2016-2025 și PLAI Argeș_ 2020-

2025 a fost formulat ca obiectiv major al planificării strategice a IPT creşterea contribuției 

învățământului profesional şi tehnic la tranziția rapidă şi eficientă către o economie competitivă 

bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. Se menționează provocările generate de 

fenomenul rapid al îmbătrânirii demografice, al fluxurilor migrației externe ceea a condus la 

concluzia că IPT va fi sistematic solicitat să răspundă unor nevoi, de cele mai multe ori imediate, 

ale angajatorilor din România. Învățământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este 

subsumat dublului rol al educației: economic şi social. De aceea IPT trebuie să asigure pregătirea 

pentru o carieră de succes care presupune integrare socio- profesională. În aceste condiții 

învățământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învățării pe parcursul întregii 

vieți, care este imediat urmată de învățarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerințele 

acestuia. Planul de măsuri 2020-2025 la nivel local, cuprinde: 

 

Priorităţi Obiective Ținte 

(1) ARMONIZAREA 

SISTEMULUI IPT CU 

PIAȚA MUNCII  

Corelarea ofertei şcolilor IPT din județ 

cu nevoile de calificare, în condițiile 

de calitate a procesului de educație şi 

formare profesională, în scopul 

facilitării tranziției de la şcoală la 

viața activă şi continuării învățării pe 

tot parcursul vieții. 

1. Reducerea ratei şomajului în rândul 

tinerilor din grupa 15-24 ani cu 50% la 

nivel local,  până în 2021. 

 2. Asigurarea continuării studiilor, după 

învățământul obligatoriu, pentru cel puțin 

85% din populația de vârstă şcolară  a 

județului cuprinsă în învățământul IPT 

 

(2) ASIGURAREA DE 

ŞANSE EGALE PRIN 

SISTEMUL IPT PRIVIND 

ACCESUL LA 

EDUCAȚIE AL 

TINERILOR DIN JUDEȚ 

Creşterea adaptării şcolare, medierea 

succesului şi integrarea profesională a 

tuturor elevilor, indiferent de nevoile 

lor, prin asigurarea accesului la 

educație. 

Prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii 

a şcolii cu 50%  până în anul 2021. 

(3) DEZVOLTAREA 

BAZEI DIDACTICO-

MATERIALE A 

ŞCOLILOR IPT DIN 

JUDEȚ ÎN 

PARTENERIAT CU 

ALTE ORGANIZAȚII 

Reabilitarea şi dotarea cu echipamente 

didactice a şcolilor IPT din județ în 

concordanță cu cerințele domeniilor 

de pregătire profesională. 

1. Reabilitarea a 60% din numărul 

şcolilor IPT ale regiunii, până în 2021. 

 2. Toate şcolile IPT sa aibă dotare 

minimală conform domeniilor de 

calificare şi 50% dintre acestea sa aibă 

dotare în concordanță cu evoluțiile 

tehnologice ale domeniilor de pregătire. 

(4) EFICIENTIZAREA 

RELAȚIILOR 

PARTENERIALE 

EXISTENTE ŞI 

DEZVOLTAREA DE NOI 

PARTENERIATE 

PENTRU IPT 

Dezvoltarea parteneriatului social 

activ pentru formarea profesională, în 

scopul planificării strategice a IPT la 

nivel județean. 

Cel puțin un parteneriat pentru formarea 

profesională în fiecare şcoală IPT pentru 

fiecare domeniu de pregătire. 
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(5) DEZVOLTAREA 

SISTEMULUI IPT PRIN 

ATRAGEREA DE 

SPECIALIŞTI ŞI 

FORMAREA 

CONTINUĂ A 

RESURSELOR UMANE 

DIN ŞCOLILE IPT ALE 

JUDEȚULUI 

Asigurarea accesului la formare 

profesională continuă a cadrelor 

didactice din IPT 

 

 

 

 

 

 

Participarea cadrelor didactice din IPT la 

cel puțin un curs de formare profesionala 

continuă, până în 2021. 

(6) EFICIENTIZAREA ŞI 

DEZVOLTAREA 

SERVICIILOR DE 

ORIENTARE  ŞI 

CONSILIERE 

PROFESIONALĂ A 

ELEVILOR DIN IPT 

Dezvoltarea orientării şi consilierii 

profesionale în scopul creşterii 

performanțelor educaționale şi ratelor 

de tranziție către nivele superioare de 

educație 

 

 

Extinderea serviciilor de orientare şi 

consiliere profesionala pentru toți elevii 

din învățământul IPT, până în 2021. 

Conform PLAI, proiectul Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia 

socială de piață a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi 

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

de ocupare a forței de muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel național: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre prin intermediul 

Programelor Naționale de Reformă (PNR).  

Țintele proiectului Strategia EUROPA 2020 : 

-Creşterea ratei de ocupare a populației 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 

-Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 

-Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;  

-Cel puțin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenți de învățământ terțiar  

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

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

energetice, comparativ cu 1990; 

-Reducerea cu 25% a populației aflate sub pragul de sărăcie 

Datele preluate din PLAI sunt relevante şi constituie puncte de continuare în realizarea Proiectului 

de dezvoltare al Colegiului terțiar nonuniversitar din UPIT. Ne propunem acţiuni la nivel de 

performanţă ridicat. 

Evoluții demografice 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează asupra mărimii şi structurii 

populației sunt: fertilitatea, mortalitatea şi migrația. Datele extrase din prognoza demografică 

realizată de Institutul Național de Statistică pentru perioada 2003-2025 indică (într-o variantă 

medie) o reducere a populației județului Argeş față de 2005 cu 82,6 mii locuitori până în 2025 (- 

12,8%). 

         Pe grupe mari de vârstă, față de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa 0-14 

ani, cu 33,4 % (-33,2 mii pers.) până în 2025. În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă 

(peste 65 ani), mai accentuat decât la nivel național şi regional. 
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Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să 

conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi: 

- dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populaţiei 

vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre 

medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale); 

- dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin 

asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea 

serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă creşterea şcolarizării pentru domeniile de 

calificare: turism și alimentaţie și estetica și igiena corpului omenesc. 

 

Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor 

Jud. Argeş, 2005-2025
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Confor PLAI, s-a anticipat numărul de elevi care revin unui cadru didactic, acest indicator, calculat 

prin raportare la numărul de norme didactice, oferind un indiciu în legătură cu eficiența utilizării 

resurselor şi calitatea actului didactic. Reducerea sa până la o limită rezonabilă poate să asigure 

creşterea eficienței fără să afecteze calitatea demersului didactic. Indicatorul poate deveni critic din 

perspectiva declinului demografic şi a introducerii finanțării per elev, presând în direcția măsurilor 

de concentrare a resurselor în şcoli viabile.   

Numarul de elevi/cadru didactic

Jud. Arges
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          La nivelul județului, raportul număr elevi/număr profesori (norme didactice) în anul 

2010/2011 era relativ mic: 10,74 la liceu şi 13,57 în învățământul profesional. 
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Din analiza evoluției indicatorului față de anul şcolar 2004/2005, se deduce o scădere a numărului 

de elevi raportat la numărul de norme didactice în învățământ profesional (de la 28,45 la 13,57) ca 

urmare a desființării şcolii de arte şi meserii (SAM) şi trecerea claselor a IX-a şi a X-a 

corespunzătoare nivelului 1 de calificare la liceul tehnologic pe domenii de calificare şi o scădere de 

la 12,88 la 10,74 în învățământul liceal.  

Schimbările accelerate introduse de reformele din IPT, pe de o parte, şi cele din mediul economic şi 

social, pe de altă parte, impun un efort susținut de adaptare din partea profesorilor. Măsurile 

privind dezvoltarea profesională a personalului didactic din IPT trebuie să vizeze atât competențele 

metodice cât şi actualizarea competențelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaționale din mediul economic. 

Pe de altă parte, ponderea importantă a populației ocupate în educație1 obligă la identificarea şi 

planificarea unor măsuri adecvate de atenuare a impactului reducerilor de activitate datorate 

reducerii populației şcolare şi în vederea facilitării restructurării ofertei şcolare, cum ar fi 

- facilitarea mobilității în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru încadrarea 

profesorilor (pe domenii/specializări mai largi), sprijin pentru a 2-a specializare prin studii 

postuniversitare (similar componentei 1.2 din Programul pentru învățământul rural – Banca 

Mondială) 

- programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea mobilității 

ocupaționale a profesorilor (în interiorul şi în afara sistemului)  

Pentru facilitarea adaptărilor la schimbările din sistem se recomandă ca măsură de fond anticiparea 

evoluției personalului didactic şi adoptarea, în cadrul unei strategii pe termen lung, a unor măsuri 

însoțitoare, ținând cont de efectele combinate ale reducerii populației şcolare şi restructurării 

planurilor de şcolarizare din IPT pentru adaptarea la nevoile de calificare. 

În învățământul postliceal şi de maiştri rata de absolvire creşte în perioada 2001-2003, de la 10,8% 

în 2001-2002, la 19,4% în 2003-2004, datorită  numărului mare  de elevi care optează pentru acest 

nivel. 

Profilul economic regional 

Conform PLAI, Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) calculate pe baza 

parității puterii de cumpărare (PPC), PIB/locuitor la nivel regional reprezenta în 2004 cca. 35,5% 

din media europeană (UE-27=100). Analizând  ritmurile susținute de creştere a PIB din ultimii ani 

se constată o tendință de micşorare progresivă în timp a decalajului regiunii Sud Muntenia față de 

media europeană. 

Cu excepția județului Argeş, în toate județele regiunii Sud Muntenia, în anul 2010, creşterea reală a 

PIB a depășit atât media regională cât şi pe cea națională. 

                                                             
1 55,5 mii pers. în 2005 (5,5% din totalul populaţiei ocupate civile la nivel regional), conf. datelor din Anuarul statistic 

2006. 
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În ceea ce priveşte proiecția PIB/loc se observă o creştere semnificativă în județul Argeş, în general 

raportul între cifrele prognozate şi cele reale fiind unul pozitiv. 

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea noilor 

produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora). 

Pentru scopurile analizei de față este relevantă desprinderea unor concluzii din evoluția structurii 

VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii VAB la nivel european, național şi județean.  

Analizând structura valorii adăugate brute (VAB) la nivel județean, pe sectoare mari de activitate, la 

nivel judeţean se detaşează sectorul industrie, urmat de servicii, construcţii şi agricultură. 

Din comparația pe județe a structurii VAB (conform PRAI – Regiunea Sud Muntenia  - 

2006/2025) evidențiază următoarele aspecte relevante: 

În Argeş: pondere peste media națională și apropiată de cea regională a VAB în industrie (40,3%), 

(a doua ca mărime în regiune, după județul Prahova). Construcțiile au o pondere de 6,6% (peste 

media regională). Deține concentrări în următoarele domenii: industrie (23,5 din VAB din industrie 

la nivel regional, locul doi în regiune), construcții (25,3% din VAB din  construcții la nivel regional, 

locul doi în regiune), comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante(24,8% din VAB din comerț la nivel 

regional). În ceea ce privește ponderea VAB realizată în intermedieri financiare și 

asigurărișitranzacții imobiliare județul se clasează pe al doilea loc în regiune după județul Prahova 

(28,6% din valoarea la nivel regional)2. 

 

                                                             
2 A01 Agricultura, silvicultura si pescuit 

  A02 Industria extractiva; industria prelucrătoare; producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda 

si aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

  A03 Construcții 

  A04 Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si 

restaurante 

  A05 Informații și comunicații 

  A06 Intermedieri financiare si asigurări 

  A07 Tranzactii imobiliare 

  A08 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport 

  A09 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala 

  A10 Activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii 
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Conform PLAI_ 2020-2025, calculat pe baza parității puterii de cumpărare (PPC), PIB/locuitor la 

nivel regional reprezenta în 2016 cca. 58%% din media europeană (UE-27,100), înregistrând o 

creştere de doar 1% faţã de anul precedent. Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2020 a 

fost de 509994,9 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 3,9% faţă de 

semestrul I al anului 2019. 

În ceea ce privește evoluția PIB/locuitor la prețuri curente, în anul 2017 PIB–ul Regiunii Sud 

Muntenia reprezenta 77,20% din PIB-ul național, iar PIB-ul Județului Argeș, depășea PIB-ul 

Regiunii Sud Muntenia cu 20,57%. 

Concluzii din analiza mediului economic regional. Implicaţii pentru IPT 

Pentru şcoala postliceală, la majoritatea domeniilor se constată o creştere mai mare a numărului de 

şomeri față de cel al locurilor de muncă vacante, rezultând în cea mai mare parte balanțe negative. 

După amploarea solicitărilor de forță de muncă se desprind domeniile: comerț şi sănătate- asistență 

pedagogică.  

Tendința generală este de scădere a locurilor de muncă în paralel cu menținerea la un plafon 

aproximativ constant a numărului de şomeri. Balanța locuri de muncă-şomeri este negativă, cu 

excepția a două domenii: comerț şi economic. Sănătatea şi asistența pedagogică, deşi cu un număr 

semnificativ de locuri vacante din cauza intrărilor în şomaj prezintă o balanță negativă. 

Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, cu rezultate economice 

superioare mediei naţionale.  

În privinţa prognozelor pentru următorii ani, datele puse la dispoziţie de Comisia Naţională de 

Prognoză sunt actualizate numai la nivel naţional. Singurele date disponibile şi acceptate oficial 

sunt prognozele Fondului Monetar Internaţional, pe baza cărora se fundamentează şi rectificările 

bugetare.  

Tendințele de dezvoltare prognozate la nivel național, creează o imagine asupra activitatilor care 

vor înregistra cresteri/descresteri şi pentru care cererea pe piata muncii va inregistra fluctuații, cu 

implicații asupra ofertei IPT: 

Planurile de școlarizare trebuie adaptate evoluțiilor economice:    

• pentru calificările din domeniile industria auto şi de piese de schimb, industria siderurgică, 

fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea mobilei, se recomandă scăderea ofertei de formare   

• pentru calificările din domeniul construcții, se recomandă menținerea ofertei de formare   

• pentru calificările din domeniul turism, se recomandă creșterea ofertei de formare  

 Calificări şi curriculum: 

• În contextul actualei crize economice, ca urmare a cresterii șomajului, se recomandă dezvoltarea 

competențelor absolvenților IPT pentru găsirea unui loc de muncă. Ca răspuns la deficitul de forţă 

de muncă pe termen scurt şi prognoza de competenţe pe termen mediu (atât cantitativă cât şi 

calitativă), urmărind, prioritar, nevoile IMM-urilor trebuie avută în vedere Recomandarea Comisiei 

europene privind „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”. 
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• Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea IPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, 

de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin dezvoltarea 

competentelor cheie, a competentelor antreprenoriale și promovarea învăţării pe parcursul întregii 

vieţi.  

Piața muncii 

Tranziția la economia de piață necesită construirea unui sistem informațional bazat pe o analiză 

riguroasă a pieței muncii, utilizând metode şi tehnici moderne. Echilibrele și dezechilibrele 

existente pe piața muncii pot fi abordate pornind de la caracteristicile acestei piețe şi studiind 

trăsăturile la nivel local, regional, național. Analiza fluctuațiilor care apar în domeniul ocupațional, 

poate conduce la previziuni care să constituie o bază fundamentată ştiințific pentru politicile de 

formare profesională. 

În momentul de față, pentru caracterizarea fenomenelor de pe piața forței de muncă din România se 

utilizează două serii de date statistice diferite: Balanța forței de muncă –BFM  şi Ancheta asupra 

forței de muncă în gospodării (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt 

comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiții şi metode de calcul sunt diferite. Pe de 

altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieței 

muncii din România. BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel național, pe regiuni şi pe 

județe. AMIGO asigură comparabilitatea la nivel național între regiunile de dezvoltare şi 

compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 

Şomajul pe medii de rezidență:  în 2009, rata şomajului (BIM) în mediul rural (7,0 %) este mult 

mai mică decât în urban (9,5%) Pe sexe: în 2009, rata şomajului (BIM) este mai ridicată în cazul 

bărbaților (8,1%, față de 8,0% - femei). 

Datele raportate de AJOFM ca şomaj de lungă durată evidențiază şomerii înregistrați care au depăşit 

12 luni în şomaj (pentru adulți), respectiv 6 luni în cazul tinerilor sub 25 ani. Având în vedere că cei 

mai mulți dintre şomeri ies din evidențele AJOFM odată cu încetarea perioadei de plată a ajutorului 

de şomaj (unii dintre ei nereuşind să-şi prelungească cererea pentru loc de munca şi după această 

perioadă), datele raportate de AJOFM pentru şomajul de lungă durată apar  mai mici decât în 

realitate - incidența şomajului BIM de lungă durată fiind mult mai mare decât incidența şomajului 

înregistrat de lungă durată. Cea mai mare incidență a şomajului înregistrat de lungă durată în cazul 

tinerilor se înregistrează în județele : Giurgiu, Dâmbovița şi Argeş.  

În județul Argeș, la 30 iunie 2020, efectivul salariaţilor a fost de 160367 persoane, în scădere față de 

anul 2019 cu 2222 salariați, în creștere cu 122 persoane (+0,08%) faţă de efectivul salariaţilor de la 

finele lunii mai 2020. Evoluția ușor ascendentă a efectivelor de salariați s-a manifestat în toate 

sectoarele de activitate. 

Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că cea mai mare parte a acestora 

(50,4%) activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (47,8%) şi în agricultură, 

silvicultură şi pescuit (1,8%). 
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Populația ocupată civilă a județului ARGEŞ, la sfârşitul anului 2018, era de 251,2 mii persoane, 

înregistrând o creștere cu 0,60 % față de anul 2017 (249,7), reprezentând 23,40% din populația 

ocupată la nivelul regiunii. 

 

 

Structura populației ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional  

 

Sursa: INS Forța de muncă în România: Ocupare și șomaj 2018 

 

Structura populației școlare în Regiunea Sud-Muntenia (%) 

 

Sursa: INS Indicatori sociali Regiunea Sud-Muntenia, ediția 2021 
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Conform PRAI, Populaţia activă în anul 2018 și populația ocupată a regiunii Sud Muntenia a 

înregistrat creșteri față de anul anterior cu diferențe majore pe sexe și medii rezidențiale: în timp ce 

populația activă masculină a scăzut cu 0,8%, populația activă feminină a crescut cu 3,6% față de 

anul anterior. Creșterea populației ocupate feminine (6,8%), față de anul anterior, este mai 

accentuată decât creșterea populației ocupate masculine (1,0%). Populația ocupată înregistrează 

creșteri mai mari în mediul urban față de mediul rural. 

Rata şomajului (BIM) şi rata de ocupare după nivelul de educaţie 

Regiunea Sud – Muntenia este o regiune cu valori scăzute ale ratei ocupării (59,5% față de 67,3% la 

nivel național). • Rata de ocupare a resurselor de muncă a fost de 59,5%, în creștere cu 0,9 puncte 

procentuale față de anul anterior, sub rata la nivel național (67,3%). Rata ocupării la persoanele de 

sex feminin a fost de 57,2%, mai redusă cu 4,4 puncte procentuale comparativ cu rata ocupării la 

bărbați (61,6%). Ratele de activitate și de ocupare a populației civile sunt mai reduse la nivel 

regional decât cele agregate la nivel național, în toate județele regiunii, cu excepția județului Argeș, 

unde rata de ocupare a fost la 1 ianuarie 2018 de 67,4%, iar rata de activitate de 70,2%. 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru  

învăţământul postliceal 

Pentru şcoala postliceală, la  marea majoritate a domeniilor se constată o creștere substanțială a 

numărului de locuri de muncă vacante (excepție facând cel agricol și alimentar; protecția mediului, 

mecanic, industria lemnului, la acestea constatându-se creșterea numărului de șomeri). Ca și 

amploare a solicitărilor de forță de muncă se desprind  domeniile: economic, servicii, sănătate şi 

asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică– domenii cu dinamică pozitivă la nivel regional 

şi în majoritatea judeţelor. Conform PLAI 2020-2025, pentru regiunea Susd-Muntenia, domeniul cel 

mai atractiv, cu cel mai mare număr de elevi este domeniul sănătate și asistență pedagogică; la mare 

distanță sunt domeniile Turism și alimentație (336 elevi, din care 178 în anul I și 158 în anul II), 

Industrie alimentară (336 elevi, din care 175 în anul I, 134 în anul II și 27 anul III), Transporturi 

(294 elevi, din care 171 în anul I, 99 în anul II și 24 anul III). Domeniul de formare profesională cu 

cea mai mică atractivitate este domeniul Energetică. 

Învățământul postliceal (Școala postliceală și școala de maiștri) a înregistrat un număr de absolvenți 

în continuă creștere, în perioada 2010-2014. Această situație este generată de creșterea atractivității 

acestei forme de învățământ în rândul tinerilor care nu au promovat examenul de bacalaureat. 

Acești tineri aleg această alternativă în locul învățământului superior. Începând cu 2014, numărul 

absolvenților învățământului postliceal are o evoluție descrescătoare până în 2016 (scade în 2016 cu 

13,3% față de 2014). 

Priorități europene ale formării profesionale 

1.Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării profesionale 

Scop: Îmbunătățirea transparenței calificărilor şi promovarea mobilităților  
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Premise:  

- Calificări descrise pe baza rezultatelor învățării; 

- Mecanisme operaționale de asigurare a calității;  

- Implementarea mecanismelor se realizează coerent. 

Măsuri: 

1. Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc EQF şi 

EQVET; 

2. Îmbunătățirea coerenței diferitelor instrumente (prin experimentare. 

2. Îmbunătățirea calității şi atractivității educației şi formării profesionale 

Scop: Creşterea atractivității, accesabilității şi a calității vor permite VET să aibă un rol important 

în politicile educaționale şi strategiile privind învățarea pe parcursul întregii vieți în vederea 

realizării următoarelor 2 obiective: 

1. Promovarea simultană a echității performanței afacerilor, competitivității şi inovării (dublul 

rol al educației social şi economic); 

2. Facilitarea posibilității ca cetățenii să poată dobândi acele competențe necesare schimbării 

unui loc de muncă, exercitării cetățeniei active şi a dezvoltării personale  

Măsuri: 

1. Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 

1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular 

cei care părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut; 

1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea 

la VET; 

1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinților, adulților; 

1.4. Îmbunătățirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieți. Preşedinția Franceză 

va promova o hotărâre cu privire la Consilierea pe parcursul  întregii vieți 

2. Măsuri la nivelul sistemului VET 

2.1. Promovarea inovării şi creativității în VET  

2.2. Îmbunătățirea permeabilității sistemului VET şi a continuității învățării din VET în 

învățământul superior  

2.3. Promovarea participării active în ENQAVET  

2.4. Dezvoltarea pofilului profesional al actorilor implicați în VET (profesori, formatori, 

consilieri)  

2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor  

  3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieței muncii 

Scop: Adaptarea politicilor VET la cerințele pieței muncii și implicarea partenerilor sociali pentru 

securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivității 

Măsuri: 
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1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă 

şi a competențelor  

2. Corelarea VET cu piața muncii  

3. Creşterea mobilității persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învățare la 

locul de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională inițială 

4. Creşterea contribuției învățământului superior la învățarea pe tot parcursul vieții şi 

integrare profesională  

  4. Eficientizarea guvernanței procesului Copenhaga şi cooperării în VET 

Scop: Consolidarea eficienței Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenței politicilor specifice în 

VET, învățământul secundar teoretic şi învățământul superior  

Măsuri: 

- Îmbunătățirea cooperării europene în VET  

- Asigurarea implementării şi monitorizării  Procesului Copenhaga  

Creşterea vizibilității Procesului Copenhaga  

- Consolidarea schimburilor de experiență şi a cooperării cu țările terțe şi organizațiile 

internaționale. 

 

Analiza SWOT 

Această analiză s-a făcut pe aspectele principale, ținând cont de faptul că acest Colegiu terțiar 

nonuniversitar este parte integrantă a UPIT. Analiza este o radiografie a Colegiului şi evaluează 

în acelaşi timp factorii de influenţă interni şi externi, precum şi poziţia lui pe piaţa educațională . 

Este una dintre cele mai utilizate forme de analiză a activității organizației școlare prin care se 

analizează și evaluează impactul punctelor tari și a punctelor slabe (a slăbiciunilor mediului intern), 

cât și a oportunităților și a amenințărilor care provin din mediul extern. În sens larg, analiza SWOT 

își propune să răspundă la intrebarea: Unde suntem la nivelul anului 2021? 

  2021 
Aspecte favorabile 

(benefice atingerii obiectivelor) 

Aspecte nefavorabile 

(care pun în pericol atingerea 

obiectivelor) 

Sursă 

internă 

(organi-

zația) 

Puncte tari – Strengths 

 

- o istorie de peste 50 de ani ce conferă 

soliditate şi experienţă academică 

recunoscute în mediul socio-economic 

local și regional, respectiv în mediul 

academic național și internațional, 

Colegiul fiind structură a UPIT; 

- corp academic ce a crescut fizic şi 

profesional, în procent ridicat profesorii 

titulari ai universității având ore la 

Colegiu; 

- personal didactic calificat 100%, cei mai 

Puncte slabe – Weaknesses 

 

- rezistenţa la schimbare (reală sau 

invizibilă) în condiţiile avalanşei de 

informaţii, reglementări şi revizuiri ale 

politicilor educaţionale privind 

descentralizarea curriculară;  

- recurgerea, în mod sporadic, la metode 

didactice învechite, la tehnici de predare 

care solicită memorarea şi favorizează 

reproducerea mecanică a conţinuturilor 

(îngrădirea creativităţii şi a gândirii 

critice); 
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mulți cu doctorat; 

-proiectarea şi desfăşurarea activităţii se 

desfășoară în acord cu curriculum –ul și 

standardele naționale; 

- universitatea a dezvoltat și implementat 

un Sistem de Management al Calității 

performant organizat pe comisii constituite 

pe niveluri – universitate, facultate, 

program de studii și colegiu, care lucrează 

integrat folosind instrumente de lucru ce 

asigură funcționarea sistemului; 

- existența domeniilor/programelor de 

studiu acreditate/autorizate la nivel de 

licență pentru corespondentul de nivel 5 de 

la Colegiu; 

- elaborarea planificărilor/ fișelor de 

disciplină (module) anuale, semestriale  și 

pe unităţi de conţinut în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

- existența în cadrul colegiului a unei 

oferte educaţionale (autorizate) şi de 

formare profesională variată și adaptată la 

cerinţele regionale şi naţionale ale pieţei 

muncii; 

- calitatea procesului didactic dată de 

profesorii universitari; 

-utilizarea metodelor moderne, activ-

participative la toate modulele în vederea 

atingerii competențelor; 

- desfășurarea orelor în regim on-line, în 

funcție de scenariile stabilite de senatul 

universitar, conform evoluției pandemice; 

- existența unei baze sportive - sală de 

sport multifuncţională echipată ultra-

modern, terenuri de sport, săli pentru 

activităţi sportive şi de întreţinere la care 

au acces și elevii;  

-activități extrașcolare multiple, legate de 

sesiuni de comunicări științifice, existența 

unor evenimente/activităţi cultural-artistice 

și de divertisment; 

- servicii de ospitalitate oferite prin cele 

două cămine renovate și prin cantina la 

care au acces și elevii; 

- realizarea de servicii de consiliere și 

orientare în carieră în vederea facilitării 

integrării socio-profesionale; 

- existența unei asistenţe medicale 

permanente; 

- oportunități de interacțiune cu mediul 

- lipsa de interes şi tendinţa spre 

formalism a unor cadre didactice cu 

vechime în învăţământul superior pentru 

participarea la programe nonuniversitare;  

- lipsa evaluării calitative a activității 

corpului profesoral pentru nivelul 5; 

- slaba motivaţie pentru învăţătură în 

rândul elevilor, dată în principal de lipsa 

unui ideal intelectual, prin imaginea 

falsă/deformată asupra succesului 

profesional, conferită de „modelele” de 

succes popularizate prin mass-media, 

internet etc; 

- posibilitatea legală de a transfera credite 

spre domeniul licență absolvenților cu 

diplomă de bacalaureat, dar nerealizată 

concret prin metodologii și proceduri, 

dintr-o lipsă de colaborare cu direcția 

secretariat general a universității. 
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socio-economic (târguri de job-uri și 

internship-uri, workshop-uri Școala 

motivațională); 

- starea fizică a spațiilor școlare foarte 

bună; 

- conectarea rețelei școlare la Internet; 

- funcționarea eficientă a consiliul elevilor 

și prezența ca invitat permanent a unui 

reprezentant al elevilor în Consiliul de 

Administrație și în Senatul universitar; 

- apariția tipului de finanţare buget;  

- dezvoltarea capacității instituționale prin 

recepționarea Corpului central al 

Universității structurat pe cinci etaje, 

având o suprafață totală de cca 21.000 mp, 

16.532 mp reprezentând suprafața utilă, 

care oferă studenților și elevilor (etj. 5) 

condiții la standarde europene de studiu și 

dezvoltare profesională și personală; 

- existenţa unei Biblioteci Centrale 

Universitare modernă, echipată 

corespunzător, interconectată cu alte 

biblioteci şi care găzduieşte un număr 

foarte mare de titluri, acces la baze de date 

internaționale (ANELIS); existenţa unor 

extensii ale BCU în corpurile în care 

funcţionează universitatea. Biblioteca are o 

secțiune de carte dedicată Colegiului 

terțiar; 

- capacitate ridicată de accesare a 

fondurilor nerambursabile (POSDRU, 

POSCCE, Erasmus+, FDI etc.) 

Sursă 

externă 

(mediul 

extern) 

Oportunități - Opportunities 

- implicarea Colegiului UPIT alături de 

alte trei Universități din țară (Universitatea 

“Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea de Vest din Timişoara și 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău) în proiectul POCU cu titlul 

„Inserția pe piața muncii - vectorul 

învățământului terțiar”; 

- existenţa unor relaţii stabile şi durabile 

(strategice) cu autorităţile locale (Primărie, 

Prefectură, Poliţie) şi cu agenţi economici; 

- existența parteneriatelor cu agenţii 

economici, care se pot implica în formarea 

elevilor; 

- existenţa unei diversităţi de manuale, 

auxiliare didactice şi ghiduri profesionale 

la care elevii și cadrele didactice au acces; 

Amenințări - Threats 

- existenţa unui dezechilibru dintre 

numărul de ore alocat unor module şi 

conţinuturile programelor încă destul de 

încărcate;  

- concurenţa altor universități care au 

colegii ce şcolarizează elevi în aceleaşi 

specializări; 

- scăderea demografică; 

- ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice care conduce la uzura morală 

rapidă a echipamentelor existente; 

- incapacitatea de predicţie a resurselor 

financiare ce vor fi alocate pe termen 

scurt şi mediu pentru realizarea 

obiectivelor propuse; 

- lipsa motivației cadrelor didactice 

datorită unei salarizări 
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- posibilitatea demarării altor proiecte 

pentru dezvoltarea colegiului, inclusiv prin 

parteneriate cu alte colegii din universități; 

- relaţie foarte bună cu mass-media și 

interesul acesteia faţă de problemele 

specifice domeniului educaţional; 

- tendinţa populaţiei şcolare preuniversitare 

de a căuta calea cea mai scurtă spre o 

specializare EQF5-8  și de a se mulţumi cu 

o calificare inferioară, EQF3-4. 

necorespunzătoare; 

- inexistența unor reglementări specifice 

și clare pentru colegiile din universități. 

 

 

 

Analiza PESTE 
 

Prin analiza PESTE am urmărit să evidenţiem o altă perspectivă a mediului în care Colegiul îşi 

desfăşoară activitatea. Această analiză ne-a oferit posibilitatea de a studia impactul şi tendinţele 

generale ale stimulatorilor majori ai schimbării: politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici.  

Politici -  politicile educaţionale existente, legislaţie specifică, naţională şi europeană, procese de 

reglementare, finanţare, granturi şi iniţiative. Politica educaţională, având la bază principiul 

descentralizării şi al flexibilizării, al descongestionării şi asigurării calităţii, se doreşte a fi premisa 

creşterii calităţii procesului de învăţământ.  

La nivelul judeţului, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat 

rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, 

solicitărilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.  

Politica educaţională, la nivel naţional, nu a găsit încă soluţiile pentru această perioadă de 

transformări prea rapide (mai ales în mentalitate), în condiţiile în care o mare parte a copiilor noştri 

nu fac faţă actualelor programe şcolare, care, chiar dacă s-au descongestionat, nu sunt încă bine 

structurate, adaptate realității, corelate şi conţin prea multă informaţie. 

Este absolut necesar ca şcoala românească în ansamblul său să-şi găsească repere definitorii de 

existenţă, printr-o legislaţie clară şi coerentă, reliefată de Legea educaţiei nr. 1/2011 actualizată, 

care să ofere stabilitate, normalitate şi modernitate întregului spaţiu instructiv-educativ românesc. 

La nivel local, Colegiul îşi propune să întărească legătura Universității prin o cât mai mare 

apropiere de instituţiile organizaţionale- administrative ale Municipiului Pitești şi ale Judeţului 

Argeș: Primăria Pitești, Consiliul local, Prefectura, Consiliul judeţean, în aşa fel încât, indiferent de 

orientarea politică a acelora care alcătuiesc aceste structuri, acestea să sprijine pe mai departe 

dezvoltarea unitară a Colegiului. 

Economici - resursele existente în raport cu situaţia economiei naţionale, evoluţii macroeconomice, 

conjunctura economică internaţională, cicluri economice, cererea şi ofera pe piaţa forţei de muncă. 

La nivelul judeţului s-a investit în crearea de noi locuri de muncă, în special în domeniul mecanic. 

Colegiul nonuniversitar îşi propune să pregătească absolvenţi în cât mai multe domenii de activitate, 
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ţinându-se cont de tendinţele actuale ale pieţei forţei de muncă, de migrația forței de muncă, de 

faptul că România este membră a Uniunii Europene.   

Sociali - poziţia diferitelor grupuri de interes faţă de problematica educaţiei, evoluţii demografice, 

imaginea unităţii de învăţământ, marketing educaţional, egalitate de şanse şi gen, aspecte de etică.  

Populaţia şcolară scade, în medie, cu aproximativ 3-5% în fiecare an şcolar. Acest fenomen are 

repercusiuni şi asupra sistemului educaţional. Se impune o gândire eficientă, anticipată a dezvoltării 

resursei umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

Tehnologici - nivelul tehnologic al educaţiei sau al formării, Tehnologia informaţiei şi comunicării, 

etc. 

Noile tehnologii, din ce în ce mai accesibile, au şi o influenţă negativă asupra tinerilor, aceştia 

alocând tot mai puţin timp studiului. Consemnăm existenţa mai multor posturi Tv şi radio locale 

care se implică constant şi activ în prezentarea realităţilor şcolare ale comunităţii, prin dezbateri şi 

emisiuni speciale sau prin promovarea de materiale publicitare. 

Ecologici - Aspecte ecologice/de mediu 

În societatea contemporană, implementarea şi încurajarea iniţiativelor privind mediul a devenit o 

necesitate, care se reflectă în diversificarea activităţilor extraşcolare, implicarea elevilor, cadrelor 

didactice şi părinţilor în protejarea mediului înconjurător. Uniunea Europeană prevede 26m2  spațiu 

verde/ locuitor. 

Categorii 

de  

factori  

 

Nivelul 

efectelor  

Politici Economici Sociali Tehnologici Ecologici  

Local  Interes la 

nivelul 

colegiului 

pentru 

creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ  

Venituri 

inexistente de 

la bugetul local 

/agenţi 

economici prea 

puţin implicaţi  

Colaborarea de 

durată cu 

primăria, 

agenţi 

economici  

 

 

Acțiuni de 

voluntariat 

pentru 

păstrarea unui 

mediu curat, 

pentru 

colectarea de 

deșeuri  

Județean  Plan județean  

de acţiuni 

pentru formare 

profesională și 

implicarea 

altor structuri 

decizionale 

Nevoia de 

reconversie, 

formare 

profesională 

pentru adulți  

  Implicarea în 

proiecte de 

protejare a 

mediului  

Naţional  Strategii şi 

politici 

coerente, pe 

termen lung 

pentru 

Dezvoltarea, la 

nivelul 

instituțiilor de 

învățământ, a 

unor 

 Dezvoltarea 

cadrului 

național, 

pentru 

asigurarea 
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dezvoltarea 

învăţământului 

terțiar 

nonuniversitar  

mecanisme de 

reziliență care 

să sprijine 

adaptarea 

elevilor la 

incertitudini și 

la situații de 

criză 

calității 

serviciilor  

 

European  Politici de 

integrare 

europeană  

Politica de 

finanţare 

europeană pe 

bază de 

programe a UE  

Oportunitatea 

unei oferte de 

muncă extinse 

pe piaţa muncii 

europene, nu 

numai pentru 

domeniile 

sănătate și 

mecanică  

Acces 

informaţional   

 

 

Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare/îmbunătățire 
 

Rezultatele obţinute de studenții şi profesorii Universității, impun managerilor Colegiului terțiar 

nonuniversitar identificarea de strategii care să permită afirmarea deplină în interiorul şi 

exteriorul organizaţiei.  

Aspectele centrale care necesită dezvoltare sunt următoarele:  

• Oferta curriculară concepută prin implementarea sistemelor de asigurare a calităţii în 

învăţământ, la intersecţia între nevoile comunităţii şi aspiraţiile elevilor. Această ofertă 

trebuie actualizată permanent; 

• Continuarea implementării sistemelor de asigurare a calităţii în procesul de învăţământ; 

• Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane prin participarea la cursuri de 

formare pentru adaptarea cerințelor la nivel 5; 

• Alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii elevilor. 

Asigurarea consilierii continue;  

• Optimizarea comunicării interne şi externe. Folosirea mecanismelor universității; 

• Încheierea de parteneriate în cadrul colegiului; identificarea și dezvoltarea de parteneriate 

cu  reprezentanți ai agenților economici din țări europene pentru realizarea mobilității – 

stagiilor de pregătire practică;   

• Promovarea unei educații care să cuprindă, nu numai structural, ci și în planul 

conținuturilor educaționale, a elementelor de apropiere, de coincidență cu cea din UE, 

realizând "educația pentru democrație", "educația pe parcursul întregii vieți", "educația 

multiculturală";  

• Atragerea în continuare de resurse extrabugetare; 

• Modernizarea bazei materiale și obținerea unei baze proprii-parțiale. 
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PARTEA a-IV-a ȚINTE ȘI OPȚIUNI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
 

Îndeplinirea țintelor specifice propuse prin PDTM 2018-2021 
 

Pentru realizarea obiectivului/țintelor propuse în primul plan de dezvoltare 2018-2021, s-a dorit 

o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- financiare, dar au apărut și 

condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Au fost evaluate 

rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a obiectivului și au fost comparate cu priorităţile 

stabilite. Realizările au fost prezentate în consiliile profesorale, şi ale Consiliului de administraţie 

al universității. Pe perioade scurte (semestriale, anuale), ţinând cont de realităţile momentului, au 

apărut noi obțiuni strategice generate de schimbările datelor de intrare. Acestea au fost 

identificate şi cuprinse în Planul managerial. 

Pentru a înscrie Colegiul pe un nivel superior în cazul evaluării instituţionale bazată pe standarde 

şi pentru a oferi evaluarea cuvenită a calităţii instruirii, a formării  tinerilor la nivelul cerut de 

standardele europene în vederea recunoaşterii pregătirii şi certificării, s-au impus următoarele 

priorităţi (ce se regăsesc și în planurile operaționale) și care au fost îndeplinite în următoarele 

procente:  

Prioritatea 1: Corelarea ofertei de învățământ  cu nevoile de calificare identificate la nivel 

regional şi creşterea ofertei Colegiului pentru formarea profesională continuă a adulţilor 

  Oferta educaţională a COLEGTER-UPIT a fost adaptată nevoilor identificate pe piaţa 

muncii, marja de eroare la nivel regional fiind de cel mult 1,5% pe domeniu de formare 

profesională. Obiectivul specifice 1.1 – Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţi economici şi 

comunitatea locală în vederea identificării nevoii de formare (21 parteneriate încheiate, semnate, 

contractate). Realizat 100% 

  Organizarea unui program post-universitar de formare/ specializare/ perfecționare pentru 

personalul didactic din învățământul terțiar non-universitar 2019-2020. Cursul s-a numit 

Specializarea și perfecționarea cadrelor didactice universitare în educația nouă și activă din 

învățământul tehnic și a fost organizat pentru un număr de 15 cadre didactice ale 

colegiului_100% certificați. Programul postuniversitar a avut o durată de 3 luni, cu un număr 

total de 96 de ore, dintre care 48 de ore de teorie şi 48 de ore de aplicaţii practice, finalizate cu 

un număr de credite ECTS. În plus, cadrele didactice au participat la un concurs numit ”Tehnici 

şi metode de predare„ care a premiat cele mai bune echipe pentru rezultatele obţinute la cele trei 

secţiuni ale concursului (metode şi tehnici de predare, metode şi tehnici de evaluare, integrarea 

noilor tehnologii). Au fost disponibile 15 premii în cuantum de 1000 lei/ premiu/persoană (dintr-

un buget total de 15000 lei). 

Cursul a fost avizat de către Ministerul Educației. 
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Prioritatea 2: Promovarea coerentă a ofertei şcolare a în vederea atragerii populaţiei şcolare, a 

creşterii gradului de cuprindere în învăţământ  

  A avut ca indicatori de realizare, creşterea gradului de cuprindere a cursanţilor în 

COLEGTER-UPIT cu până la 10% până în următorul an şcolar. Practic, noi am avut o creștere 

continuă, care a depășit acest procent.  

Evoluţia numărului de elevi înmatriculați la fiecare admitere, în perioada 2018-2021 

Anul admiterii Denumirea calificării Nr. elevi 

înmatriculați 

Total/an 

admitere 

2018-2019 Asistent medical generalist 21 40 

Analist programator 19 

2019-2020 Asistent medical generalist 29 65 

Analist programator 10 

Tehnician tehnolog mecanic 26 

2020-2021 Asistent medical generalist 18 72 

Tehnician tehnolog mecanic 24 

Tehnician operator mașini cu comanda 

numerică 

30 

2021-2022 Asistent medical generalist 30 57* 

Analist programator 27 

 

*în calcul se ține cont de faptul că sunt calificări cu o durată de 1 an, altele de 1,5 ani, 

altele de 3 ani. 

Un alt indicator a fost legat de promovarea ofertei noastre şcolare la nivelul regiunii, prin 

derularea de activităţi în parteneriat cu unităţile de învăţământ liceal. Acest lucru a fost realizat și 

el în procent de 100%, chiar peste- am putea spune. A fost elaborată broșura „Oferte 

educaționale în învățământul terțiar non-universitar tehnic”. Această broșură a fost distribuită 

elevilor din liceele vizitate. 

 Activități aferente campaniilor de promovare desfășurate: 

 Caravana COLEGTER-UPIT desfășurată în licee pentru promovarea ofertei educaționale; 

 Eveniment de informare /promovare găzduit de UPIT - Târg de job-uri și internshipuri – Inserția 

pe piața muncii-vectorul învățământului terțiar; 

Workshop - Profilul angajatului în industria auto; 

Workshop - Implicarea mediului socio-economic regional în formarea resursei umane din 

învățământul terțiar non-universitar; 

Campanie de e-mail marketing. 

INDICATORI DE REZULTAT: 

Total licee informate online– 28, din care: 

- licee din mediul rural – 17 

- licee din mediul urban – 11 
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Număr localități din mediul rural în care a fost promovată oferta educațională: 

- 6 localități în mediul rural Argeș (STÂLPENI, MOZĂCENI, MĂRĂCINENI, DOMNEȘTI, 

VEDEA, RUCĂR), 

- 8 localități în mediul rural din Olt (CRIMPOIA, IANCU JIANU, CILIENI, IZVOARELE, 

VALENI, VITOMIRESTI, OSICA DE SUS); 

- 3 localități în mediul rural din Vâlcea (GRADISTEA, MACIUCA, LADESTI). 

Total licee vizitate pentru informare/promovare – 11, din care 7 licee din localități rurale sau 

localități mici și 4 licee din mediul urban (PITEȘTI). 

Campanie de promovare prin social media a fost implementată în anul 2020 peFACEBOOK – 

Viața studențească- #MăDezvoltCOLEGTER-UPIT 

De asemeni, a fost creată o pagină a colegiului pe faceboock, unde elevii pot afla răspunsuri la 

întrebările lor și unde colegiul promovează oferta educațională anuală, dar și aspecte ale vieții 

din colegiu. 

A fost realizat și un spot de promovare pe Youtube cu actuali și foști absolvenți, iar directorul 

colegiului a fost prezent la numeroase emisiuni tv unde a promovat oferta colegiului. 

 

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în învățământul de nivel 5 

A avut ca indicator de realizare: Dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru a asigura condiţii 

moderne necesare desfăşurării activităţilor didactice de formare profesională, inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilităţi. În acest sens, baza materială s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea 

generală a colegiului, urmărindu-se permanent modernizarea şi înnoirea dotărilor pentru 

educaţie, realizarea unor noi investiţii din  venituri proprii dar și din proiecte.  

Astfel, pentru baza materială au fost realizate mai multe achiziții menționate anterior în capitolul 

referitor la acest punct. 100% realizat. 

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din 

Colegiu  

Indicator de realizare: toate cadrele didactice din colegiu vor participa la cel puţin un stagiu de 

formare în vederea perfecţionării pentru adaptarea la noile cerinţe în predare-învăţare-evaluare şi 

în concordanţă cu cerinţele în continuă schimbare a pieţei muncii din judeţ. 

Acest indicator a fost realizat în procent de 100% dacă luăm în calcul faptul că profesorii titulari 

ai UPIT sunt cadre didactice formatoare. 

Au avut loc 4 workshop-uri Școala motivațională, în colaborare cu agenţii economici. Au mai 

avut loc și 4 workshop-uri sschimburi de experiență cu alte universități unde s-a prezentat 

experienţa de organizare şi furnizare a programelor post-universitare de formare/ specializare/ 

perfectionare pentru personalul didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, a 

fost prezentată experienţa de organizare şi furnizare a ofertelor educaţionale corelat cu nevoile 
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pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI și au fost 

făcute propuneri de dezvoltare a colaborării şi extinderea reţelei către alte domenii (stagii de 

practică pentru elevi și studenţi, cursuri de formare pentru personal didactic, cercetare, activităţi 

editoriale etc.). 

 

Prioritatea 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea 

alegerii traseului profesional al elevilor 

 În cadrul colegiului au fost organizate și furnizate pachete integrate de măsuri de asistență 

educațională (consiliere academică și orientare în carieră). Au fost elaborate câte o programă şi 

un calendar de consiliere şi respectiv, orientare, care au monitorizat progresul făcut de cursanţi în 

înţelegerea standardelor, dinamicii şi a oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii. Activităţile s-

au desfăşurat atât în cadrul grupurilor de lucru, cât şi individual. Există un raport al fiecărei 

activități. Realizat 100% 

 

Prioritatea 6: Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calităţii în procesul de învăţământ  

 A avut ca scop îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţa şcolară obţinută de elevii 

COLEGTER-UPIT. Sistemele de asigurarea a calității procesului de învățământ au avut ca 

rezultat certificarea în procent de 100% a elevilor înscriși. Elevii au participat la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice la nivelul universității, nefiind identificate alte concursuri la alte colegii 

similare. Considerăm un procent de 80% realizat. 

 

Prioritatea 7: Dezvoltarea activităţilor de parteneriat cu parteneri din țările europene și din 

România; asigurarea  mobilității tinerilor în formare profesională 

 Indicatorul privea participarea elevilor în formare profesională, la programe de mobilităţi 

europene. Acest indicator nu a fost încă realizat. Au fost demarate discuții cu parteneri din 

Moldova și de la Colegii din Franța, dar sistemul de învățământ este diferit. 

Totuși, au fost dezvoltate cele 21 parteneriate cu actori de pe piața muncii regională. Realizat 

50%. 

 Concluzie: 

Din cele 7 priorități avute în vedere în anteriorul plan de dezvoltare, 5 au fost realizate în procent 

de 100%, 1 în procent de 80% și 1 în procent de 50%. 

 

Ținte strategice propuse pentru intervalul 2022-2026 (formulate SMART): 

 

T.1. Creșterea, până în 2026, a procentului absolvenților care continuă studiile în învățământul 

superior cu 25% prin creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea 
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armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în 

spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 

învăţământ de calitate și creșterea până în anul 2023 a numărului de elevi implicați în 

activitățile de consiliere de grup/individuală cu cel puțin 10% mai mult față de anul școlar 

2020-2021; 

T.3. Reducerea cu cel puțin 20%, până în anul 2023, a fenomenelor de violență și bullyng/ 

cyberbullyng în rândul elevilor colegiului terțiar;  

T.4. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative 

care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în 

viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 

T.5. Reconsiderarea managementului la nivelul colegiului şi al clasei în scopul eficientizării 

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari; 

T.6. Dezvoltarea dimensiunii europene a colegiului prin derularea de proiecte şi parteneriate 

locale, naţionale şi europene. 

 

Opţiuni strategice 

 

ȚINTA 1. Creșterea, până în 2026, a procentului absolvenților care continuă studiile în 

învățământul superior cu 25% prin creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor 

acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei. 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea şi dezvoltarea personală. Totodată, legea prevede credite pentru educaţie şi formare 

profesională obţinute în învăţământul postliceal ca putând fi recunoscute pentru absolvenţii cu 

diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de 

credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă. 

2. Cele opt domenii de competenţe cheie (comunicarea într-o limbă maternă, comunicarea într-o 

limbă străină, competența matematică_științifică și tehnologică, competența digitală, a învăța să 

înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și 

exprimare culturală) trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării didactice. 

3. Misiunea şcolii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale pentru a fi 

pregatit pentru o treaptă superioară în educaţie, şcoala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se 

simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii. 
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4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane şi materiale , tehnica 

informaţională, metodele activ-participative. 

5. Activitatea şcolii trebuie îmbunătăţită continuu în domeniul asigurării şi evaluării calitătii 

educaţiei. 

Resurse strategice: 

➢ Resurse umane: cadre didactice, elevii, autorităţi locale; 

➢ Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (curriculum actualizat, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale); materiale 

didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

➢ Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, 

site UPIT, legislaţie actualizată; 

➢ Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, 

formatori, mentori din cadrul universității; 

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

perspectiva unei dezvoltării școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 

Planul de dezvoltare instituțional; 

➢ Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Consiliul local, Universitatea din Pitești. 

OPȚIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea  

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relatiilor comunitare 

• Cunoaşterea de 

către toate cadrele 

didactice a 

documentelor de politică 

educaţională elaborate 

extern şi intern (ME, 

ISJ, UPIT, COLEGTER-

UPIT) şi implementarea 

lor prin planurile 

specifice ale comisiilor 

de specialitate; 

• Implementarea 

curriculum-ului prin 

utilizarea celor mai 

eficiente mijloace şi 

metode pentru 

stimularea interesului 

elevilor; 

• Valorificarea 

rezultatelor evaluărilor 

în proiectarea 

demersului didactic; 

• Promovarea 

învăţării prin implicarea 

activ- participativă şi 

prin experimente 

• Continuarea 

modernizării mediului 

fizic şcolar prin 

actualizarea 

mijloacelor de 

învăţământ; 

• Îmbogăţirea 

fondului de carte; 

• Implicarea 

activă a tuturor 

cadrelor didactice prin 

găsirea de sponsori 

pentru derularea de 

activităţi educative. 

• Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

pentru utilizarea şi 

eficientizarea 

metodelor de predare 

activ-participative 

pentru iniţierea şi 

dezvoltarea de proiecte 

din perspectiva unei 

dezvoltări durabile; 

• Pregătirea 

elevilor capabili de 

performanţă în vederea 

participării la 

concursuri; 

• Implicarea 

elevilor în vederea 

responsabilizarii 

individuale şi colective 

prin activităţi 

curriculare şi de 

participare activă la 

activităţile colegiului şi 

comunităţii; 

• Implicarea 

membrilor comunităţii 

• Valorificarea 

şi îmbogăţirea 

elementelor valoroase 

din tradiţia 

universității şi 

promovarea lor prin 

organizarea de 

activităţi,  prezentarea 

rezultatelor în media, 

inițierea revistei 

colegiului, 

continuarea 

dezvoltării site-ului 

colegiului; 

• Reconsiderare

a ofertei educaţionale 

în funcţie de nevoile 

specifice ale 

comunităţii şi 

resurselor de care 

dispune universitatea 

prin colegiul terțiar; 

• Colaborarea 

cu autorităţile locale 

şi cu alţi parteneri de 

la nivel local şi 
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Rezultate aşteptate: 

• Toate cadrele didactice realizează proiectarea demersului didactic în conformitate cu 

documentele de politică educaţională;  

• Creșterea interesului elevilor pentru ore, măsurat în rezultate şcolare bune şi foarte bune, 

procent de promovabiliate în creştere şi scăderea ratei absenteismului/abandonului;  

• Rezultate bune şi foarte bune la concursuri pe meserii;  

• Creşterea gradului de satisfacţie a elevilor faţă de metodele utilizate în predare-învăţare-

evaluare;  

• Mai mulţi elevi premiaţi la concursurile şcolare judeţene/ naţionale/ internaționale.

stimulatoare. locale pentru susţinerea 

demersului colegiului 

privind educaţia pentru 

dezvoltarea şcolară 

durabilă. 

judeţean implicate în 

actul educaţional, în 

derularea de proiecte 

şi programe de 

dezvoltare. 
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ŢINTA 2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării 

unui învăţământ de calitate și creșterea până în anul 2023 a numărului de elevi implicați în 

activitățile de consiliere de grup/individuală cu cel puțin 10% mai mult față de anul școlar 

2020-2021 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Legea Educaţiei Naţionale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea şi dezvoltarea personală. 

2. Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi 

activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea 

comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor. 

3. Crearea condiţiilor optime în colegiu contribuie la îndeplinirea misiunii, de a dezvolta 

personalităţi armonioase, autonome şi creative. 

4. Există în universitate și colegiu resurse umane şi materiale, tehnică informaţională, care pot 

fi folosite mai eficient de către cadrele didactice. 

5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de colegiu este o idee asumată de către toţi factorii 

implicaţi în actul instructiv-educativ, implicit de către Universitatea din Pitești. 

 

Resurse strategice: 

• Resurse umane: cadre didactice, elevii, personal auxiliar, autorităţi locale; 

• Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (auxiliare curriculare, 

softuri educationale), materiale didactice specifice orelor de consiliere şi orientare 

academică, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

• Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, 

site UPIT, legislaţie actualizată; 

• Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii; 

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

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 

planul de dezvoltare; 

• Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Consiliul local, Universitatea din Pitești. 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

• Susţinerea în • Menţinerea • Asigurarea • Reactualizarea 
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cadrul orelor de 

consiliere şi orientare a 

unor teme privind 

riscurile consumului de 

droguri şi substanţe 

etnobotanice, educaţie 

pentru sănătate; 

• Reactualizarea 

ROI cu unele sancţiuni 

în cazul nerespectării 

normelor de conduită în 

colegiu/universitate; 

• Valorificarea 

tuturor momentelor 

propice în cadrul orelor, 

în vederea menţinerii 

unui ambient plăcut şi 

curat în favoarea 

elevilor; 

• Diseminarea 

rezultatelor de impact 

ale activităților de 

consiliere de grup 

/proiecte/ programe/ 

campanii educaționale, 

desfășurate anterior, cu 

exemple de succes 

înregistrate de elevii 

beneficiari; 

• Crearea unei 

rețele de comunicare și 

acțiune unitară între 

elevi prin 

implementarea unor 

proiecte ce incurajează 

lucrul in echipă, 

responsabilizarea și 

invățarea prin 

colaborare, în grupe de 

lucru în format fizic sau 

online. 

în incinta şi 

perimetrul şcolii a 

unui climat de 

siguranţă, a unui 

ambient propice 

actului educaţional 

prin implicarea 

elevilor, a cadrelor 

didactice şi a 

Consiliului local; 

• Asigurarea 

bazei logistice pentru 

evaluarea elevilor de 

la clasele Asistent 

medical generalist, 

pentru activităţile 

educative şi sportive 

extracuriiculare şi 

concursurile pe 

meserii; 

• Menţinerea 

în stare bună de 

funcţionare a 

sistemului de 

supraveghere video, 

foarte important în 

menținerea unui 

climat favorabil 

desfășurării orelor; 

• Valorificarea 

avantajelor oferite de 

tehnologie în 

realizarea 

activităților de 

consiliere de grup 

proiecte/ programe/ 

campanii 

educaționale. 

resurselor necesare 

desfăşurării în 

condiţii optime a 

procesului instructiv-

educativ; 

• Repartizarea 

bugetului pe 

priorităţi, cu 

consultarea factorilor 

implicaţi (Direcția 

economică UPIT, 

Primărie); 

• Întreţinerea 

bazei materiale 

existente şi 

îmbunătăţirea 

acesteia prin diverse 

mijloace de atragere 

a resurselor; 

• Monitorizare

a respectării de către 

elevi şi întreg 

personalul colegiului 

a legislaţiei în 

vigoare, a 

prevederilor ROI. 

anuală a parteneriatului cu 

Poliţia în vederea creşterii 

siguranţei elevilor şi a 

cadrelor didactice, pentru 

combaterea oricăror 

manifestări violente a 

absenteismului prin 

realizarea unor ore de 

consiliere şi orientare cu 

participarea  cadrelor de 

poliţie; 

• Iniţierea elevilor 

în adoptarea unui 

comportament adecvat în 

situaţii de urgenţă prin 

implicarea elevilor de la 

clasele de asistent medical 

generalist, prin orele de 

dirigenţie/îndrumare și în 

colaborare cu DSP și ISU; 

• Implicarea directă 

a partenerilor educaționali 

în implementarea 

activităților de consiliere 

de grup proiecte/ 

progrome/ campanii 

educaționale pentru 

diversitatea modalității de 

realizare. 

 

Rezultate aşteptate: 

• Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi 

orientare academică şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime 

de studiu şi siguranţă;  

• Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul 

elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului din colegiu este mai mare;  

• Rezultate foarte bune la examenele de certificare;  
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• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor faţă de ambientul colegiului şi de condiţiile de 

siguranţă;  

• Îmbunătăţirea fluxului activităţilor desfăşurate în colegiu; 

• Se vor organiza săptămânal 4-5 activități de consiliere de grup cu elevii pe tematica 

planificată; 

• Bilunar se vor realiza 2 activități de consiliere de grup prin proiectele/ programele 

educaționale propuse. 

 

ȚINTA 3. Reducerea cu cel puțin 20%, până în anul 2023, a fenomenelor de violență 

și bullyng/ cyberbullyng în rândul elevilor colegiului terțiar. 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Au existat cel puțin 2 cazuri într-un singur an școlar. În general la clasele de AMG, unde 

au și cursuri de etică, iar empatia ar trebui să fie pe un plan superior. 

2. Fiecare diriginte_profesor îndrumător are obligaţia de a desfăşura astfel de activităţi 

educative care au fost susținute până acum numai de directorul colegiului. 

3. Ne dorim ca elevii să fie implicați, iar printr-o colaborare între consiliul elevilor și 

secretariat să putem identifica elevii vulnerabili. 

 

Resurse strategice: 

• Resurse umane: cadre didactice, elevii, personal auxiliar, autorităţi locale; 

• Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (auxiliare curriculare, 

softuri educationale), materiale didactice specifice orelor de consiliere şi orientare 

academică, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

• Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, 

site UPIT, legislaţie actualizată; 

• Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii; 

• Mass media; 

• Mediul online; 

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

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 

planul de dezvoltare; 

• Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Consiliul local, Universitatea din Pitești. 
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OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

• Implementarea unor 

proiecte /programe/campanii 

educaționale pe tema 

violenței, bullying-

ului/cyberbullying-ului 

realizate împreună cu 

cadrele didactice și cu 

parteneri educaționali cu 

scopul prevenirii și 

combaterii tuturor formelor 

de violență, 

bullying/cyberbullying; 

• Realizarea de 

activități de consiliere de 

grup, proiecte / programe / 

campanii educaționate ce 

vizează optimizarea și 

dezvoltarea personală a 

elevilor. 

 

• Adaptarea 

permanentă a ofertei de 

servicii specializate, 

pentru a se asigura 

acțiunea unitară și 

consecventă, pe termen 

lung pentru diminuarea 

efectelor dificultăților de 

adaptare, dezvoltare și 

învățare. 

• lnformarea și 

consilierea cadrelor 

didactice în vederea 

optimizării orelor; 

•  Realizarea 

unor materiale scrise 

(flyere, afișe, pliante) 

și video (film/ spot) 

împreună cu elevii, 

adaptate categoriei lor 

de vârstă. 

• Implicarea 

consiliului elevilor în 

proiectarea și derularea 

de activități de prevenire 

și reducere a 

manifestărilor de tip 

bullying și întocmirea 

unei baze de date cu 

elevii vulnerabili pentru 

consilierea individuală a 

acestora. 

 

Rezultate aşteptate: 

• Existența în fiecare an școlar a cel puțin un proiect de prevenire sau combatere a violenței în 

colaborare cu cadrele didactice; 

• Cel puțin un seminar / workshop anual pe problematica violenței, bullying-ului; 

• Număr mare de intervenții specific eficiente. 

 

ŢINTA 4. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de 

activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, 

orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de 

cetăţean. 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Fiecare diriginte_profesor îndrumător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu 

clasa pe care o îndrumă. 

2. Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte 

variate faţă de orele de curs. 
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3. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai 

prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi. 

4. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura 

programe şi proiecte educative de calitate, în conformitate cu nivelul de studiu, fără a 

avea cerințe exagerate comparabile cu cele ale studenților. 

5. Activitatea educativă în colegiu a fost un punct forte până în prezent. 

 

Resurse strategice: 

• Resurse umane: cadre didactice, elevii, personal auxiliar, autorităţi locale; 

• Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (auxiliare curriculare, 

softuri educationale), materiale didactice specifice orelor de consiliere şi orientare 

academică, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

• Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ , 

site UPIT, legislaţie actualizată; 

• Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii; 

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

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 

planul de dezvoltare; 

• Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Consiliul local, Universitatea din Pitești. 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

• Propunerea de către 

fiecare îndrumător de an a 

unui program de activităţi 

extracurriculare la sugestia 

şi cu participarea tuturor 

elevilor; 

• Participarea la 

activităţile educative 

desfăşurate în universitate 

sau în comunitate; 

• Implicarea elevilor 

în organizarea unor activităţi 

educative. 

• Implicarea 

cadrelor didactice în 

atragerea de persoane 

fizice şi juridice care 

prin contribuţii 

financiare şi materiale să 

susţină programe de 

modernizare a activităţii 

educative şi a bazei 

materiale; 

• Implicarea 

elevilor în strângerea de 

fonduri prin 

desfăşurarea unor 

proiecte ce vizează 

reciclarea sau 

valorificarea unor 

produse create de ei. 

Participarea alături de 

• Implicarea   

unui număr mare de 

elevi în activităţi 

educative, participarea 

la concursuri artistice 

şi sportive, indiferent 

de etnie sau 

apartenenţă religioasă; 

• Continuarea 

parteneriatelor cu akte 

universități care au 

colegii terțiare în 

activităţi, lectorate, 

diseminări de bune 

practici, etc. 

• Diseminarea în 

comunitate a 

activităţilor desfăşurate 

de colegiu, în vederea 

creşterii vizibilităţii şi 

întărirea imaginii 

acestuia în comunitate; 

• Menţinerea 

colaborării şcoală - 

comunitate prin 

activităţi şi acţiuni la 

care participă elevii 

colegiului şi care fac să 

crească prestigiul 

acesteia în comunitate 

(exemplu: activități la 

DSP și Spitalul 

județean). 
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studenți la astfel de 

activități. 

 

Rezultate aşteptate: 

• Toate cadrele didactice propun activităţi educative în conformitate cu interesele elevilor 

şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii colegiului;  

• Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care 

colegiul este implicat;  

• Crește interesul elevilor pentru activitatea educativă, fiind concretizat în iniţiative din 

partea acestora, numărul participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;  

• Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, ME 

sau de alţi parteneri educaţionali; 

• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor față de activităţile educative desfăşurate; 

• Consiliul elevior este mai vizibil în viaţa şcolii. 

 

ŢINTA 5. Reconsiderarea managementului la nivelul colegiului şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind 

corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu 

cele ale colegiului; 

2. Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului 

de cadre didactice, orientat spre performanţă; 

3. Îmbunătăţirea colaborării elevului membru în CA și Senatul universității, cu profesorii 

diriginţi/îndrumători de an şi colegii de clasă în vederea informării corecte și a derulării de 

activităţi educative şi extraşcolare; 

4. Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

5. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi 

elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin 

promovarea unui învăţământ incluziv; 

6. Existenţa CCOC oferă posibilitatea desfaşurării învăţământului incluziv, a consilierii de 

specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 

Resurse strategice: 
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➢ Resurse umane: cadre didactice, părinţi, autorităţi locale;  

➢ Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, portofolii, 

echipamente IT, birotică şi consumabile;  

➢ Resurse informaţionale care reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site 

ISJ, site UPIT, legislaţie actualizată;  

➢ Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii;  

➢ Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi planurile 

de implementare; 

➢ Resurse de autoritate şi puter : ME, ISJ, UPIT, consiliul local. 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

• Continuarea 

cultivării unui sistem de 

valori şi a eticii manageriale 

bazate pe transparenţă, 

comunicare şi înţelegere, în 

care atribuţiile şi 

responsabilităţile să fie 

cunoscute şi respectate la 

fiecare nivel: al conducerii, 

pe arii curriculare, pe 

domenii de probleme, pe 

module, pe clase; 

• Proiectarea 

activităţilor manageriale pe 

baza unei diagnoze 

pertinente, specifice, 

realiste, cu ţinte strategice 

care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în 

educaţie; 

• Consiliere,  

control, monitorizare, 

evaluare, bazate pe 

regulamnete şi proceduri; 

• Aplicarea 

programelor naţionale, 

popularizarea legislaţiei în 

rândul elevilor  şi a cadrelor 

didactice. 

• Luarea 

deciziilor referitoare la 

necesarul resurselor 

financiare prin 

consultarea 

organismelor de lucru; 

• Gestionarea 

corectă şi eficientă a 

resurselor materiale; 

• Construirea unei 

baze de date referitoare 

la persoane  şi servicii 

de contact pentru 

sprijinirea activităţilor 

colegiului. 

• Participarea 

echipei manageriale 

cursuri de management 

educaţional; 

• Delegarea 

responsabilităţilor în 

cadrul echipei 

manageriale avându-se 

în vedere criteriile de 

competenţă 

profesională şi 

managerială, precum şi 

principiul lucrului în 

echipă; 

• Distribuirea de 

responsabilităţi tuturor 

cadrelor didactice, în 

vederea valorificării 

potenţialului individual 

prin consultare şi 

implicare; 

• Evaluarea 

performanţelor 

cadrelor didactice pe 

baza indicatorilor de 

performanţă; 

• Consilierea 

elevilor de către 

îndrumătorii de an. 

• Identificarea, 

prin evaluare 

instituţională, a nevoilor  

de  educaţie ale 

comunităţii locale şi 

căutarea posibilităţilor 

de satisfacere a acestora 

în cadrul normativ 

existent şi cu resursele 

disponibile; 

• Elaborarea de 

rapoarte privind 

activitatea de asigurare a 

calităţii educaţiei şcolare 

şi prezentarea lor în 

cadrul CA şi pe site-ul 

UPIT prin COLEGTER-

UPIT; 

• Derularea de 

parteneriate cu alte 

colegii similare din țară 

în vederea eficientizării 

demersurilor educative; 

• Colaborarea cu 

serviciul social din 

cadrul primăriei pentru 

cazurile speciale. 

 

Rezultate aşteptate: 

• Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii 

desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii colegiului;  
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• Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de 

rezultate şi mai bune printr-un management de calitate;  

• O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

• O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

• Relaţia îndrumător de an - elev capătă o altă dimensiune – îndrumătorul de an este atât 

managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el creează mediul educogen în clasǎ, 

coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului.  

 

ŢINTA 6. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Program Erasmus+ oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru 

derularea de proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice. 

2. Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 

participare la proiecte naţionale dar și europene. 

3. Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi colegiului posibilitatea 

de a-şi îndeplini misiunea. 

4. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de 

proiecte. 

5. Colegiul are încă un nivel mediu al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

 

Resurse strategice: 

➢ Resurse umane: cadre didactice, elevii, autorităţi locale;  

➢ Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de 

proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică 

şi consumabile;  

➢ Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, 

site ERASMUS+, legislaţie actualizată;  

➢ Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, formatori; 

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

perspectiva dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în planul 

de dezvoltare; 

➢ Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, UPIT, primărie. 
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OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

• Stimularea elevilor 

şi cadrelor didactice în 

vederea comunicării prin 

intermediul internetului 

(email, alte aplicaţii, 

forumuri de discuţii) în 

cadrul unor proiecte 

educaţionale; 

• Informarea cadrelor 

diactice şi a elevilor în 

lagătură cu posibilitatea 

desfăşurării unor proiecte de 

parteneriat strategic sau de 

mobilitate a cadrelor 

didactice şi a elevilor, cu 

aplicabilitate în activităţile 

curriculare; 

• Realizarea de 

proiecte comune cu alte 

colegii similare (cercetare, 

excursii tematice etc.) din 

ţară şi din străinătate. 

• Sprijinirea 

financiară  a 

apariţiei unei reviste a 

colegiului şi  a 

activităţilor de 

promovare a imaginii 

colegiului. 

• Informarea 

cadrelor didactice cu 

privire la oportunităţile 

de colaborare 

europeană în cadrul 

programului Erasmus 

+; 

• Formarea 

cadrelor didactice 

privind elaborarea 

aplicaţiilor în 

programul Erasmus +; 

• Aplicarea la 

termenele stabilite 

pentru obţinerea de 

granturi în programul 

Erasmus +; 

• Diseminarea în 

cadrul unor activităţi 

specifice, a experienţei 

UPIT în participarea la 

programele europene şi 

aplicarea în activitatea 

şcolară. 

• Diseminarea în 

comunitate a 

activităţilor desfăşurate 

de colegiu, în vederea 

creşterii vizibilităţii şi 

întărirea imaginii 

acestuia în comunitate; 

• Menţinerea 

colaborării şcoală -

comunitate prin 

activităţi şi acţiuni la 

care participă elevii 

colegiului şi care fac să 

crească prestigiul 

acesteia în comunitate. 

 

Rezultate aşteptate: 

• Cadre didactice formate în programul Erasmus+;  

• Colegiul realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi 

pentru proiecte strategice sau de mobilitate;  

• Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare crescut, ceea ce se va evidenţia 

prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;  

• Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;  

• Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor faţă de proiectele desfăşurate;  

• Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii şi cadrele didactice vor deveni 

mai conştiente de rolul şi de importanţa pe care îl au în colegiu. 
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Realizarea, implementarea și evaluarea planului de dezvoltare  
 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea colegiului la începutul anului şcolar 2021-

2022, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite 

de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional, din legislația 

revizuită de ARACIP.  

Planul de dezvoltare este dezbătut și avizat în Consiliul profesoral, avizat/aprobat de Consiliul de 

administraţie și Senatul universitar şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora 

celelalte documente manageriale ale colegiului. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane 

şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, 

neanticipate, conjuncturale. 

Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape şi se vor compara cu priorităţile stabilite. 

Realizările vor fi prezentate și discutate în Consiliul profesoral şi în Consiliul de administraţie. 

Pe perioade scurte (anuale/ semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi 

obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în 

Planul managerial anual. 

Evaluarea planului de dezvoltare va avea în vedere realizarea următorilor indicatori: 

• Procentul de promovabilitate al elevilor; 

• Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la certificare; 

• Rezultatele obținute de elevi la sesiuni de comunicare științifice sau la concursuri 

profesionale;  

• Gradul de inserție a absolvenţilor pe piața muncii;  

• Rezultatele obţinute de elevi la activități extrașcolare; 

• Gradul de formare a a cadrelor didactice și auxiliare prin cursuri de formare continuă; 

• Starea bazei didactico-materiale a colegiului; 

• Gradul de implicare în proiecte comunitare și de dezvoltare (tip POCU, ERASMUS+);  

• Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea colegiului. 

Metodele și instrumentele de evaluare pentru țintele stabilite, vor fi: 

• Observarea, având ca instrument ghidul; 

• Ancheta, având ca instrument interviul sau chestionarul aplicat grupului țintă cadre 

didactice, elevi etc.; 

• Date statistice și documente, având ca instrument ghidul de analiză a datelor și 

documentelor. 
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Implementarea strategiei - planificarea operațională 
 

Planurile operaționale conțin: obiective, termene, responsabilități, resurse și indicatori de 

performanță pentru fiecare activitate propusă. 

Pentru implementarea cu succes a planului de dezvolatre, propunem următoarele: 

✓ Planul de dezvoltare va fi transformat în planuri operaționale anuale, care vor fi revizuite 

în fiecare an școlar: 

Plan operațional – anul școlar 2022-2023 

Plan operațional – anul școlar 2023-2024 

Plan operațional – anul școlar 2024-2025 

 Plan operațional – anul școlar 2025-2026; 

✓ Se va acorda atenție participării la procesul de planificare a fiecărui membru, printr-o 

comunicare eficientă; 

✓ Se va realiza lista de responsabilități pentru fiecare persoană (planificări lunare și strategii 

de motivare); 

✓ Directorul colegiului va fi persoana responsabilă pentru implementarea planului de 

dezvoltare. El va supraveghea procesul de implementare și va raporta Consiliului 

profesoral/Consiliului de Administrație schimbările intervenite 

 

Concluzii 
 

Construirea și oferirea unui mediu școlar și a unei oferte educaționale profesioniste și favorabile 

dezvoltării. 

Colectivul de cadre didactice din Colegiul terțiar nonuniversitar va acționa astfel încât:  

✓ să satisfacă nevoia fiecărui elev privind formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale 

pentru manifestarea autonomă a personalităţii, pentru o bună inserţie socială, pentru realizarea 

mobilităților în țările UE în cadrul stagiilor de practică, sau pe module de pregătire în specialitate; 

✓ să asigure condițiile necesare elevilor de a dobândi o pregătire generală foarte bună și 

cunoștințe aprofundate în domeniile legate de cariera pe care o vor alege, astfel încât să poată urma 

cu succes și o formă de învațamânt superior, să-și formeze competențe necesare inserției sociale.  

  Profilul absolventului Colegiului terțiar nonuniversitar include ca trăsături definitorii:  

✓ Responsabilitate faţă de propria pregătire;  

✓ Deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii; 

✓ Flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate- în sincronizarea cu cerințele unui învățamânt 

european, calități concretizate în formarea competențelor necesare unei integrări performante pe 

piața muncii europene. 
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Pentru aceasta, Colegiul terțiar nonuniversitar îşi propune consolidarea şi dezvoltarea 

permanentă a condiţiilor optime care să asigure formarea elevilor în domenii diversificate. 

Specializări noi vor fi propuse în urma studierii cererii pieței muncii europene, având ca scop 

integrarea într-un mediu profesional de nivel european.  

Adaptarea la schimbare, calitatea şi competitivitatea reprezintă principalele trăsături cărora 

trebuie să li se subordoneze educaţia tinerilor pentru integrarea în viaţa profesională activă.  
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