
ANUL  ȘCOLAR 2020-2021 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 

 Şcoala Postliceală Sanitară “Carol  Davila” cu sediul în Târgovişte doreşte să realizeze în viitor 

pregătirea elevilor de nivel 5 în Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică, prin Calificările profesionale: 

Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie cât şi dobândirea de competenţe pe care să le 

probeze în activitatea de îngrijire medicală concretă, conform standardelor naţionale şi europene. 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 

 Raţiunea de a exista a Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila“ este de a forma,prin cursuri organizate, pe 

niveluri şi calificări(asistent medical de farmacie şi asistent medical generalist), cadre medii sanitare pregătite în 

concordanţă cu evoluţia din sistemul sanitar privind îngrijirile medicale în unităţi sanitare sau la domiciliu, într-un 

climat care încurajează tinerii să-şi dezvolte potenţialul potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor 

profesional. 

Misiunea şcolii justifică existenţa sa în contextul educaţional şi comunitar deoarece această profesie este 

cerută în continuare de unităţile sanitare din Târgovişte, din judeţ, din ţară, din străinătate, cât şi de aşezămintele 

monahale. 

Misiunea şcolii se mai justifică şi prin absorbţia pe piaţa muncii a peste 85% din absolvenţii  noştri. 

În formularea misiunii şcolii  vom ţine cont de problemele de etapă cuprinse în Programul de modernizare a 

învăţământului profesional şi tehnic, de PRAI, de PLAI, cât şi de ordinele, Hotărârile şi instrucţiunile  MEN, 

ARACIP şi ISJ-Dâmboviţa. 

 

DECLARAŢIA DE CONVINGERI 

 



 Nevoia oricărei fiinte umane este de a-si îngriji sănătatea sub controlul de înaltă pregătire profesională al 

cadrelor medico-sanitare. Scoala oferă posibilitatea celor ce doresc sa urmeze un curs de limba franceza  pentru 

pregătire lingvistică în vederea participarii elevilor in proiectele ERASMUS care se deruleaza in parteneriat cu 

ISFI Esquirol Lyon Franta, din anul 2014. 

 Dezvoltarea profesională completată de  cea personală se împletesc spre  acelasi deziderat, de a desăvârsi  

formarea asistentului medical care trebuie săstea sub semnul respectului fată de OM. VALOAREA, 

COMPETENTA si CONVINGEREA DIVINĂ sunt atribute definitorii pentru asistentul medical. 

 Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Târgovişte nu percepe penalizarea elevilor care nu achită la timp 

taxa pe an de studiu şi nu se acceptă plata absenţelor. 

 Întrucât prioritatea şcolii noastre este îmbunătăţirea calităţii procesului de pregătire profesională în domeniul 

sanitar, în şcoală s-a derulat activităţi de mobilitate a elevilor, în cadrul proiectului Erasmus, partener fiind 

Institutul medical de învăţământ superior IFSI ESQUIROL LYON FRANCE cu care colaborăm de patru ani. 

 Şcoala Postliceală Sanitară « Carol Davila » este una din principalele şcoli care asigură pregătire în domeniul 

sanitar cu frecvenţă obligatorie întrucât nicăieri pe planetă nu există învăţământ sanitar la ,,fără frecvenţă’’. 

 Şcoala oferă educaţie de calitate în domeniul formării furnizorilor de servicii medicale, indiferent de rasă, sex, 

religie sau etnie. 

 Şcoala este angajată pentru a asigura nevoile educaţionale din învăţământul postliceal  din judeţ, din ţară, din 

străinătate,şi din aşezămintele monahale. 

 Scopul şcolii este de a furniza educaţie de calitate, de a extinde frontierele cunoaşterii şi de a sluji interesele 

omului aflat în suferinţă. 

 Credem că procesul de instruire şi condiţiile didactico-materiale pe care le oferă şcoala noastră conferă calitate 

înaltă procesului de invăţământ. Credem că nivelul de pregătire al elevilor este influenţat direct de atitudinea şi 

aşteptările şcolii. 

 Şcoala consideră că în exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în 

activitatea de îngrijire medicală ce o desfăşoară într-un cabinet medical, la domiciliul pacientului, asistatului sau 

în spitale, pe baza cunoştinţelor ce şi le-a însuşit în cei 3(trei) ani de studiu. 



 Acreditarea prin Ordin de Ministru Nr. 3891/31.03.2011 şi Atestatul privind nivelul calităţii educaţiei oferite de 

Şcoala Postliceală Sanitară ‘Carol Davila’ Târgovişte, Nr.690/11.06.2012, acordat de ARACIP ne-au obligat să 

fim extrem de riguroşi în pregătirea profesională a viitorilor asistenţi medicali. 

 Considerăm că, intrând în problemele comunităţii locale, asigurăm scutire de taxă pentru 10% dintre elevii 

şcolii, cu domiciliul Târgovişte, pe baza dosarului de asistenţă socială încheiat de către Comisia de specialitate a 

Primăriei Târgovişte, astfel ne facem utili în rezolvarea problemelor tinerilor fără posibilităţi materiale încă din 

anul 2002. 

 Experienţa celor 25 de ani şi profesionalismul mai multor absolvenţi ai şcolii noastre, care lucrează în 

Germania, Anglia, Italia, Spania, SUA, pe post de asistenţi medicali fără discriminare de salarizare, subliniază 

nivelul de pregătire teoretică şi practică al elevilor şcolii noastre. 

 Existenţa solicitării din partea Institutului Educaţional ”Padre Pio” Italia cu scopul înfiinţării unei filiale a şcolii 

noastre în Italia pentru şcolarizarea doritorilor din comunitatea română în Domeniul: Sănătate şi Asistenţă 

Pedagogică, Calificarea profesională: Asistent medical generalist. 

 Ordinul M.E.N. de aplicare a noii curriculum, incepând cu 2018-2019 și 2019-2020. 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 

Pentru anul şcolar 2020-2021 Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Târgovişte şi-a propus şi are aprobat de 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa următorul Plan de şcolarizare:  

- asistent medical generalist anul I - 3 clase 91  elevi; 

- asistent medical generalist anul II - 2 clase 75 elevi; 

- asistent medical generalist anul III -2clase 52 elevi   

                                            TOTAL GENERAL-218 

 

 

 



LISTA DE PARTENERIATE 

 

1. Protocol de colaborare cu SCM Carol Davila Târgovişte şi Crucea Alb-Galbenă, filiala Târgovişte - Persoane de 

contact:  As. Șef Cursaru Monica; 

2. Protocol de colaborare cu Mănăstirea Dealu, Târgovişte – (reprezentanţi: Maica Stareţă şi Maica Chindriş 

Anuţa). 

3. Protocol de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa- Persoane de contact:  As. Ig. Ilie Roxana 

și Dr. Aquilina Mesina ;  

4.Protocol de Parteneriat Educaţional  încheiat cu Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Petroşani. 

5. Parteneriat cu Primăria – contract Nr.3/2002,Hot.222/26.09.2001; contract realizat pe 25 de ani; (vezi 

contabilitate). 

6. Parteneriat cu Spitalul de Urgenţă Târgovişte - persoane de contact: Dr.Claudiu Dumitrescu-Manager, director 

de nursing Nicolae Rodica; Ec.Silviana Marin director financiar contabil;  

7. Protocolde colaborare cu Compania Land Optic Consulting Bucuresti.  

 

Temele activităţilor extracurriculare au fost următoarele: 

1. CERC PEDAGOGIC pentru proiecte educaţionale.  

2. Înscrierea și perfecționarea la modulul psihopedagogic, nivel 5 in cadrul Liceului Jan Monet, din Ploiești, 

pentru 8 cadre recomandate de școala noastră, pentru specializarea de maistru instructor. 

3. Simpozion  Internaţional de Comunicări Ştiinţifice „Dr. Mioara Mincu” – Tradiţional şi modern în medicină şi 

farmacie – Ediţia a II a , Bucureşti. Tema lucrării participante: „Experinţă şi progres”, cadre didactice 

participante: director -  prof. Stoica Ana şi prof. Floarea Liliana. 
4. Participarea elevilor la Activitatea cu tema “CONTRACEPȚIA: Dreptul tău este și responsabilitatea ta!” în 

14 octombrie 2019, eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea Roșie 

Dâmbovița, participanți la activitate elevii din anul I, director Prof. Stoica Ana, dr. Dinu Tudor, Mi. Gugu 

Cristina, Mi. Anghel Adriana, Prof. Floarea Liliana,  

5. Participarea elevilor la Activitatea cu tema “Depistarea precoce a cancerului de sân vă poate salva viața! ” în 
14 octombrie   2019, eveniment desfășurat de Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Filiala Crucea 



Roșie Dâmbovița. participanți la activitate elevii din anul I, director Prof. Stoica Ana, dr. Dinu Tudor, Mi. 

Gugu Cristina, Mi. Anghel Adriana, Prof. Floarea Liliana,  

Asigurarea internă a calităţii:  

Procesul de asigurare a calităţii în unitatea noastră a fost realizat de către Comisia pentru evaluare internă şi 

asigurarea calităţii constituită la nivelul şcolii, conform  Deciziei Nr 292/ 01.09. 2019 Responsabil CEAC -Prof. 

Floarea Liliana 

 A continuat implementarea principiilor calităţii; 

 Monitorizarea internă a activităţii şcolii; 

 S-a întocmit raportul de autoevaluare care s-a trimis ISJ şi ARACIP; 

 Ţinând cont de ultima evaluare externă din anul 2015 cât și Raportul întocmit în urma Inspecțiiilor  Tematice 

din 06.03.2019 și 02.07.2019, efectuate de către reprezntanții ISJ și Comisia Examenului de Certificare a 

Calificării Naționale pentru specializările AMF si AMG 

  s-a întocmit Raportul de autoevaluare  

 s-a întocmit Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

 

2.3. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE 

2.3.1. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

2020-2021 

 
 Activităţi de îmbunătăţire a activităţii 
 

Nr. 
crt. 

Nume 
Tip  

activitate 
Obiective 

Dată 
început 

Dată sfârşit 

1. 

AFILIEREA ŞCOLII 
POSTLICEALE 

SANITARE “CAROL 
DAVILA” 

TÂRGOVIŞTE LA 
ORGANISMELE 

6,6 

Creşterea calităţii pregătirii în domeniul sanitar 
Participarea la acţiuni de incluziune a unităţii  - 
Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” 
Târgovişte - în organismele europene de 
Specialitate cunoscute de cadre didactice şi elevi, 
în scopul recunoaşterii activităţii instituţiei noastre 

05.2020 08.2020 



EUROPENE DE 
SPECIALITATE 

privind integrarea pe piaţa internă şi externă a 
muncii. 

Responsabilităţi: Director Prof. Stoica Ana 

 
Indicatori realizare: Participarea la cel putin o conferinta internationala 
Comentarii: 

 Concluzii: Pentru anul scolar 2019-2020se prevede derularea unui proiect in parteneriat cu o institutie de invatamant superior medical din 
Lyon-Franta constand in mobilitati de elevi in scopul instruirii clinice . 

 Realizat în proporţie de 100 % 
 Lecţii de învăţare: Cooperarea pentru inovare si schimb de bune practici prin promovarea unui 

spatiu de invatare european in scopul desavarsirii formarii profesionale a consolidat 
competentele de specialitate si lingvistice de comunicare in limba franceza usurand astfel 
integrarea absolventilor scolii noastre pe piata muncii din Uniunea Europeana. 

2. 

DEZVOLTAREA ŞI 
MODERNIZAREA 

BAZEI 
DIDACTICO-

MATERIALE A 
ŞCOLII 

3,3 

Dezvoltarea bazei materiale a şcolii : toate clasele 
să aibă dotare minimală conform domeniului de 
calificare şi 25%  dintre acestea să aibă dotare  
conform standardelor, 3 TABLE INERACTIVE, 
Imrimanta Brother LC 3617 XL 
Îmbunătăţirea procesului de învăţământ. 
Realizarea in scoala a unui 
mediu placut si confortabil pentru elevi si 
profesori. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru salariaţi 
şi crearea unui ambient plăcut. 
Achziţionarea de scaune din stejar şi flori pentru 
curtea şcolii şi interiorul sălilor de curs. 
Asigurarea conditiilor de igiena 
, educatie pentru sanatate si 
securitate a elevilor. 
Asigurarea conditiilor motivante de studiu pentru 
elevi. 
Finalizarea construcției anexă, pentru a doua 
scară de evacuare.  

10.2020 08.2020 

Responsabilităţi:Director, contabil. 
Indicatori realizare: acoperirea procentului de 25% din taxa de scolarizare prin investitii in baza 
materiala. 
Comentarii: 

 Concluzii: Elevii au fost foarte interesati de echipamentele achizitionate si si-au dezvoltat 



indemanarea utilizandu-le.In continuare scoala va avea in vederea achizitionare de aparatura utila in desfasurarea activitatilor din cadrul altor 
module de specialitate. 

 Realizat în proporţie de 85 % 
 Lecţii de învăţare: Dezvoltarea si modernizarea bazei didactico material (achizitionarea de 

spirometru in valoare de 7700 lei util in desfasurarea activitatilor de la modulul 23.Pneumologie si nursing specific, EKG in valoare de 8000 de lei 
util in realizarea tehnicilor de la modulul 24.Cardiologie si nursing in cardiologie,carti de specialitate(108 bucati) in valoare de 7951 lei) a condus la 
eficientizarea procesului instructiv-educativ,aparatura de ultima generatie achizitionata avand atat scop didactic cat si real clinic,ajutandu-i pe 
viitorii asistenti medicali generalisti sa exerseze tehnicile de ingrijire in conditii cat mai reale. 

3. 

DEZVOLTAREA ŞI 
PERFECTIONAREA 

CONTINUA A 
CADRELOR 
DIDACTICE 

4,4 

Asigurarea calităţii procesului 
instructiv-educativ prin atragerea de noi specialişti 
în Domeniul: Sănătate şi Asistenţă Pedagogică. 
Înscrierea la Modulul Psihopedagogic, a unui 
numar de 7 persoane recomandate de școala 
noastră și înscrierea la grade. 
Mobilizarea cunoştinţelor, gândirii critice şi a 
comportamentului 
etic pentru a asigura o forţă de muncă în context 
european, competent şi multidisciplinară. 

15.10.2020 31.08.2020 

Responsabilităţi: Cadrele didactice inscrise la cursuri de formare profesinala. 
Indicatori realizare: Cel putin patru cadre didactice vor participa la cursuri de formare profesionala. 
Comentarii: 

 Concluzii: Atragerea de noi specialisti in domeniul sanatate si asistenta pedagogica care 
sa parcurga modulul de instruire psiho-pedagogica va duce la cresterea calitatii procesului 
instructiv-educativ in scoala noastra. 

 Realizat în proporţie de 100 % 
 Lecţii de învăţare: Parcurgerea modulului de instruire psiho-pedagogica este o conditie 

imperios necesara pentru ca procentul de cadre didactice calificate sa se pastreze la 
valoarea de 85%. 

4. 
IGIENIZAREA 

SPATIILOR SCOLARE 3,3 

Crearea unui ambient placut si 
sanatos pentru dezvoltarea si 
formarea viitorilor asistenti medicali.Vezi facturi 
Serviciu de contabilitate  

15.10.2020 20.10.2019 

Responsabilităţi: Director,contabil, Firma GAS - PROFILE. 
Indicatori realizare: Au fost igienizate toate spatiile de invatare. 
Comentarii: 

 Concluzii: Anual se vor face lucrari de igienizare si modernizare a spatiilor scolare. 

 Realizat în proporţie de 100 % 

 Lecţii de învăţare: Elevii au pasit cu drag si incredere in noul an scolar. 



5.  

ORGANIZAREA 
CERCULUI METODIC 
AL SCOLILOR 
POSTLICEALE 
SANITARE DIN JUDET 

1,1 

Consolidarea competentelor de specialitate si de 
comunicare in limbi 
straine, promovarea unui spatiu de invatare 
european 
in scopul desavarsirii formarii 
profesionale in scopul integrarii 
mai rapide a viitorilor absolventi pe piata muncii 
din 
Uniunea Europeana. 

09.09.2020 30.07.2020 

Responsabilităţi: Dr. Doctor Milea Stoica Livia Mirela,  M.i Udrea Lavinia si membrii comisiei metodice ''Anatomie stiinte medicale si nursing''. 

Indicatori realizare: Activitatea se va desfasura conform graficului de activitati stabilit de ISJ Dambovita si vor participa reprezentantii tuturor 
scolilor de profil din judet,reprezentanti ISJ Dambovita (inspector prof.Popescu Luminita). 
Comentarii: 

 Concluzii: Aptitudinile si calificarile pot fi mai usor recunoscute si mai bine intelese in cadrul si in afara frontierelor nationale. 

 Realizat în proporţie de 100 % 

 Lecţii de învăţare: Tratarea temelor de specialitate multidisciplinar intr-o diversitate lingvistica conduce la cresterea calitatii educatiei. 

6. 

Organizarea 
concursului cu premii 

''Profesia mea de 
asistent medical'' 

2, 2 

Consolidarea competentelor de specialitate, 
dezvoltarea spiritului de lucru in echipa, 
stimularea spiritului de competitie si a capacitatii 
de 
autoevaluare, promovarea valorilor cheie ale 
profesiei 
nobile de asistent medical. 

05.11.2020 04.12.2020 

Responsabilităţi: Maistrii instructori:Udrea Lavinia, si Anghel Adriana, Gugu Cristina  se vor ocupa de pregatirea suplimentara a elevilor de la 

calificarea profesionala AMG  
Indicatori realizare: Se vor acorda cel putin trei premii . 
Comentarii: 

 Concluzii: In anul scolar urmator se va desfasura o noua editie a concursului pe clase ''Profesia mea de asistent medical''. 

 Realizat în proporţie de 100 % 

 Lecţii de învăţare: Elevii au raspuns pozitiv la aceasta provocare si au dovedit exigenta si seriozitate in pregatire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Activităţi de evaluare internă 
 

Nr. 
crt. 

Nume 
Tip  

activitate 
Obiective Dată început Dată sfârşit 

1.  MONITORIZAREA 
ABSOLVENŢILOR 

Traseul de 
carieră al 
absolvenţilor 

Optimizarea procesului de 
predare – învăţare – evaluare în scopul 
orientării educabililor spre performanţă 
profesională. 
Evaluarea continuă a cererii de pregătire 
profesională în domeniul: Sănătate şi asistenţă 
pedagogic , calificările profesionale: asistent 
medical generalist, asistent medical de 
farmacie Adaptarea planificării educaţionale la 
nevoi. 
Orientarea de către cadrele didactice, a 
elevilor pentru 
Implicarea absolvenţilor în activităţi de 
voluntariat. 

15.10.2020 31.08.2020 

Responsabilităţi: director, maiştrii instructor , îndrumători de practică. 
Indicatori realizare: Cel puţin 50% din elevii anului III, Calificarea profesională : Asistent medical generalist, vor participa la activităţi de 
voluntariat în cadrul parteneriatului dintre Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila ”Târgovişte şi Fundaţia Crucea Alb – Galbenă   România-
Belgia).Existenta in scoala  si completarea Registrului  absolventului. 
 
Comentarii: 

 Concluzii: Elevii vor fi indrumati pentru angajare spre mediul privat(cabinete medicale clinici private). 

 Realizat în proporţie de 85 % 

 Lecţii de învăţare: Integrarea absolventilor pe piata muncii nu se poate realiza in totalitate deoarece multe posturi de asistent 
medical generalist sunt blocate la Spitalul Municipal de Urgenta Targoviste. 

 

 

 



BAZA DE DATE CU  SITUAŢIA 

ELEVILOR  BURSIERI PE ȘCOALA IN PERIOADA 2002-2022 

 

 

Nr.   crt. Anul scolar Nr. elevi scutiti de taxă 
1 2002-2003 6 

2 2003-2004        9 

3 2004-2005 7 

4 2005-2006     10 

5 2006-2007 7 

6 2007-2008  5 

7 2008-2009     4 

8 2009-2010 3 

9 2010-2011 3 

10 2011-2012 1 

11 2012-2013 2 

12 2013-2014 8 

13 2014-2015 6 

14 2015-2016 3 

15 2016-2017 3 

16 2017-2018 2 

17 2018-2019 6 

18 2019-2020 4 

19 2020-2021 5 

20 2021-2022 2 

 TOTAL 96 

DIRECTOR,                                                                                   RESPONSABIL C.E.A.C. 

PROF. STOICA  ANA                                                                 PROF. FLOAREA LILIANA 



DESFASURAREA INVATAMANTULUI ON-LINE IN ANUL 

2020-2021 

I. PERIOADA 14 SEPTEMBRIE-23 OCTOMBIRE( 6 saptamani), conform Hotararii Consiliului Judetean de Urgenta ....., 

Ordinul M.E.C  nr. 5.487/1.494/2020, Ministerul Sanatatii,  instructiunilor I.S.J  si hotararea Consiliului de Asministratie al scolii Nr. 

348/08.09.2020 
       Invatamantul s-a desfasurat la anii IA, IB, IC, IIIA, IIIB in mod hibrid, culoarea galbena, face tot face. 

      Anii IIA, IIB, IIC  invatamant clinic, sala de demonstartie in grupe constituite           din cate 15 elevi. 

II. PERIOADA 25 OCTOMBRIE-7 NOIEMBRIE  

Invatamantul in tot Municipiul Targoviste, s-a desfasurat on-line, conform Hotararii Comitetului Judetean Pentru Situatii de Urgenta 

Dambovita,  nr. 62/24.10.2020 

III. PERIOADA 9 NOIEMBRIE SI IN CONTINUARE 

Invatamantul in toata tara se desfasurat on-line conform Ordinului M.E.C. Nr. 5972/08.11.2020 

Caderele didactice care au desfasurat invatamantul on-line de la scoala sunt urmatoarele: 

   -Prof. Floarea Liliana, Dr. Dinu Tudor, M.I. Anghel Adriana, M.I. Radu Ioana Anca. 

Caderele didactice care au desfasurat invatamanatul on-line de acasa sunt urmatoarele: 

-Dr.Milea Stoica Livia Mirela, Dr.Andrei Nicoleta, Farm. Iancu Gratiela, M.I. Udrea Lavinia, M.I. Stanica Cerasela, M.I. Rotar Adiana 

In perioada 14 septembrie-1 noiembrie desfasurarea orarului a fost consemnat in condica de prezenta  modelul clasic/vechi, cu 

rubricile:ora, disciplina, subiectul lectiei, numele si prenumele cadrului didactic, semnatura. 

1. In perioada 1 noiembrie si in continuare, conform Notei M.E.C. Nr. 10335 din data de 09.10.2020 privind debirocratizarea, 

desfasurarea orarului este consemnata prin doua documente: Condica de Prezenta/ Fisa de prezenta 



ORGANIGRAMA 2020-2021 
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