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GLOSAR 

 

abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza 

cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire sarcini şi 

pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului 

European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca 

fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, 

intuitive şi creative) sau practice (implicând 

dexteritate manuală şi utilizarea de metode, 

materiale, unelte şi instrumente) 

analiza factorilor interesaţi Identificarea tuturor grupurilor care pot fi 

afectate, pozitiv sau negativ, de proiectul propus, 

precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a 

problemelor şi potenţialului fiecărui grup. 

Concluziile analizei sunt integrate în construcţia 

proiectului. 

analiza mediului extern Investigarea mediului extern, respectiv a 

contextului socio – economic, demografic şi 

educaţional actual şi previzionat 

analiza mediului intern Investigarea mediului intern (prin 

autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză 

SWOT) 

analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative 

ale unei situaţii 

problematice sau care se doreşte a fi 

schimbată pentru a stabili cauzele şi efectele 

acestora 

analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în investigarea mediului extern (context 

socio – economic, demografic şi educaţional actual 

şi previzionat) şi a mediului intern (prin 

autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză 

SWOT) 

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a 

punctelor slabe (Weaknesses) ale unei organizaţii, 

a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor 

(Threats) cu care aceasta se confruntă. 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către 

organizaţie şi stabilirea principalelor puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză 

SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului 

de planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul 

stabilirii capacităţii organizaţiei de a implementa 

planul dezirabil de dezvoltare 

cadru naţional al calificărilor Instrument pentru clasificarea calificărilor în 

conformitate cu un set de criterii care corespund 

unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror 

scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor 

naţionale de calificări şi îmbunătăţirea 
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transparenţei, accesului, progresului şi calităţii 

calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea 

civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de 

evaluarea şi de validare, care este obţinut atunci 

când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la 

anumite standarde 

ciclul de planificare strategică Succesiune de activităţi repetate periodic 

pentru realizarea sau actualizarea planificărilor 

strategice la diferite niveluri. Cuprinde etapele de 

fundamentare, analiză, planificare, implementare, 

monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, 

abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau 

metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi 

pentru dezvoltarea profesională şi personală. În 

contextual Cadrului European al calificărilor, 

competenţa este descrisă din perspectiva 

responsabilităţii şi autonomiei. 

cultura organizaţională a 

şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare 

care mijlocesc toate relaţiile dintre şcoală şi 

comunitate. 

cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin 

învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de 

fapte, principii, teorii şi practici legate de un 

anumit domeniu de muncă sau de studiu. În 

contextual Cadrului European al calificărilor, 

cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice 

durabilitate (sustenabilitate) Obţinerea în continuare a beneficiilor 

produse de proiect, după terminarea perioadei de 

sprijin financiar şi suport tehnic extern 

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au 

condus la atingerea scopului proiectului 

eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la 

un cost rezonabil, respectiv cât de bine au fost 

transformate mijloacele şi activităţile în rezultate 

planificate 

evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în compararea coerenţei rezultatelor 

obţinute cu obiectivele propuse, determinând 

eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 

factori interesaţi Orice persoană, grupuri de persoane, instituţii 

sau firme care pot avea o relaţie cu proiectul 

unităţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi 

afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de 

procesele sau produsele finale ale proiectului. De 

regulă abordarea lor se face luând în considerare 

interesele relevante, majore ale sub-grupurilor din 

care fac parte. (eng. stakeholder) 

feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în valorizarea rezultatelor monitorizării şi 

evaluării prin revizuirea planului iniţial şi 
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diseminarea la diferite niveluri (local, regional, 

naţional) a bunelor practici 

fezabilitate Măsura în care obiectivele proiectului pot fi 

într-adevăr atinse 

fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în stabilirea cadrului general al planificării 

pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la 

analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare 

grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. 

La nivelul scopului proiectului reprezintă grupul cu 

care se va lucra şi pentru care se va dezvolta 

proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-

economic şi la realizarea obiectivelor politicilor 

sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în punerea în aplicare a planului operaţional, 

utilizând resursele alocate. 

indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se 

caracterizează fenomenele socialeconomice (ca 

structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc 

pe baza unor date cantitative sau pe informaţii 

calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a 

elaborat planul şi legalitatea acestuia 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe 

care organizaţia le susţine şi le promovează. 

monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în măsurarea progresului obţinut în 

implementarea planului propus în vederea 

formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a 

acestuia. 

monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a 

informaţiilor pentru luarea deciziei şi 

managementul proiectului. 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru 

societate, în termini de beneficii pe termen lung 

pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri 

mai largi. Ele arată cum se integrează programul în 

politicile regionale/sectoriale ale guvernului-

organizaţiilor respective şi ale CE. Obiectivele 

generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în 

sine, acesta va furniza o contribuţie la realizarea 

obiectivului general. 

ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani 

sau în natură), pe care o desfăşoară o persoană în 

mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi 

care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de 

Dezvoltare Instituţională realizat de unitatea de 

învăţământ profesional şi tehnic, în scopul de a 

îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului 

profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 
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- economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-

o perspectivă de 3 – 5 ani. 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. 

Este realizat la nivel judeţean cu scopul de a 

îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului 

profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 

- economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 

5 -7 ani 

planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care 

constă în stabilirea unor obiective şi ţinte strategice 

specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, 

încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului 

operaţional anual, care precizează acţiunile vizate 

pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă 

resursele necesare, prezintă rezultatele aşteptate şi 

termenele până la care trebuie obţinute. 

planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză 

pe termen mediu de 5-7 ani a ofertei ÎPT realizată 

în contextual modelului propus de CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru 

Învăţământ . Este realizat la nivel regional în 

scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de 

dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de 

a creşte contribuţia învăţământului superior la 

dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 

ani. 

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca 

proiectul să poată începe, respectiv să poată începe 

derularea activităţilor. 

proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, 

concepută să producă un rezultat specific într-un 

interval de timp delimitat. 

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) 

obiectivelor proiectului cu problemele reale, 

nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 

beneficiarilor cărora se adresează proiectul, precum 

şi cu mediul fizic şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin 

combinaţia cărora se atinge scopul proiectului, 

respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile 

pentru grupurile ţintă. 

rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face 

persoana care învaţă, la terminarea procesului de 

învăţare. Rezultatele învăţării sunt definite sub 

formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat imediat (output) Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor 

luate şi transformării resurselor utilizate. 

riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea 

afecta progresul sau succesul proiectului şi care nu 

au o probabilitate mare de producere. 

sistem naţional de calificări Toate aspectele activităţii unui stat membru 

legate de recunoaşterea educaţiei şi a altor 
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mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu 

piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta include 

dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi 

proceselor instituţionale legate de asigurarea 

calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un 

sistem naţional de calificări poate fi format din mai 

multe subsisteme şi poate include unu cadru 

naţional al calificărilor. 

supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul 

sau succesul proiectului dar asupra cărora 

managerul proiectului nu are control. 

surse de verificare Indică locul şi în ce formă pot fi găsite 

informaţiile despre realizarea obiectivelor generale, 

scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de 

indicatorii 

termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi 

indică contextual şi obiectivele proiectului, 

intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi 

descrierea sarcinilor. 

ţinte SMART Ţintele definite: Specific – precizează ce 

anume trebuie realizat, în colaborare cu cine şi 

până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 

măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se 

poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil 

de atins) – dificile, dar realiste, Relevante –

contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în 

Timp – trebuie realizate într-o anumită perioadă de 

timp. 

viziunea şcolii Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, 

ideală, pe care organizaţia doreşte să o creeze prin 

activităţile sale. 

 

ABREVIERI 

 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

CL Consiliul Local 

CAEN Nomenclatorul Activităţilor Economice Clasificarea Activităţilor din 

Economia Naţională 

COR Codul Ocupaţiilor din România 

CDR Consiliul de Dezvoltare Regională 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DMS Direcţia Municipală de Statistică 
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SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca 

FSE Fondul Social European 

UE Uniunea Europeană 

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Universitar 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

INS Institutul Naţional de Statistică ( România) 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

ISCED Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International 

Standard Classification of Education 

ISCO Intenational Standard Classification of Occupations 

ISMB Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii (International Labour Office) 

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea 

profesională 

PDL Planul de Dezvoltare Locală 

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MEN Ministerul Educaţiei Naţionale 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

PCM Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

RO România 

POS Programul Operaţional Sectorial 

POSDRU Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 

  

SWOT Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, 

Oportunities, Threats) 
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TVET Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and 

Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank) 

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 

SPP Standarde de Pregătire Profesională 
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Cap.I. CONTEXT 
 

I.1.  Argument 

 

Planul de Acţiune al Şcolii face parte din sistemul de asigurare şi de management al calităţii. 

Planul de Acţiune al Şcolii descrie modul în care Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” 

Bucureşti urmează să îşi atingă obiectivele, fiind parte a sistemului informaţional în 

învăţământ.  

Pe de altă parte, planul reprezintă o modalitate de prezentare a rezultatelor şcolii din anul 

precedent. În acelaşi timp, el constituie şi un mijloc de comunicare între şcoală şi principalii 

săi parteneri, o platformă pentru colaborarea sistematică cu aceştia.  

Planul de Acţiune al Şcolii este o cale de a prezenta nivelul de performanţa al şcolii catre 

potenţialii clienţi şi către parţi interesate. 

Perioada de derulare a proiectului este de cinci ani, 2018- 2023, asigurând o continuitate 

a  strategiei educaţionale a şcolii, aşa cum a fost reflectată în Planul de acţiune al şcolii din 

perioada 2013- 2017, ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, local, de evoluţia 

economică a oraşului Bucureşti, de mobilitatea şi cerinţele profesionale ale pieţei muncii. 

Echipa de proiect a ales această durată de viaţă de 5 ani ţinând cont de modificările 

legislative cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale, modificări ce se referă la structura nivelului 

gimnazial, criteriile de admitere la liceu, formatul examenului de bacalaureat, recrutarea 

personalului didactic la nivelul unităţii şi întărirea relaţiilor de parteneriat cu diverşi actanţi 

comunitari. 

Pentru formularea viziunii şi a misiunii, pentru stabilirea ţintelor strategice şi pentru 

dezvoltarea culturii organizaţionale s-a folosit principiul continuităţii în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”, 

Bucureşti, continuitate justificată prin rezultatele şcolare ale elevilor cât şi prin expectanţele 

părinţilor şi ale comunităţii locale. 

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de 

acţiune al şcolii să reflecte modificările legislative, cerinţele societăţii actuale şi valorile 

europene. 

Planul de Acţiune al Şcolii al Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” este elaborat şi 

fundamentat în strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea 

ţinându-se cont de factorii care influenţează eficienţa activităţii educaţionale: 

Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii; 

Schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale; 

Politica managerială a liceului şi a comunităţii locale. 

Planul de Acţiune al Şcolii reprezintă voinţa comună a personalului didactic, a  

personalului didactic auxiliar, a personalului nedidactic şi a comunităţii (părinţi şi 

reprezentanţi ai Primăriei sectorului 2), este elaborat pornind de la analiza SWOT a activităţii 

educaţionale, avându-se în vedere următoarele aspecte: 

Integrarea României în Uniunea Europeană care impune atingerea unor standarde 

calitative educaţionale, reconsiderarea misiunii educaţionale a şcolii,  implementarea 

tehnologiei IT, dezvoltarea unor competenţe culturale specifice, dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, dezvoltarea ştiinţelor în societatea cunoaşterii secolului XXI, stăpânirea 

limbilor de circulaţie internaţională, eficientizarea activităţii bibliotecii, ECDL etc; 
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Racordarea procesului educaţional la schimbările survenite în tehnologia comunicării şi în 

cea informaţională; 

Profesionalizarea actului managerial; 

Perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a personalului didactic prin diferite  

modalităţi de formare şi perfecţionare la C.C.D Bucureşti şi cursuri postuniversitare; 

Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfăşurarea procesului educaţional şi 

gestionarea eficientă a acesteia; 

Realizarea unui echilibru optim între stabilitatea corpului profesoral, numărul de clase şi 

elevi, profiluri şi specializări, baza materială şi un act educaţional eficient; 

Necesitatea creşterii responsabilităţii elevilor faţă de actul educaţional. 

În urma unei analize atente a activităţii şi rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori, 

considerăm că se impune orientarea proiectării către  două direcţii de bază:  

consolidarea succeselor  

ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. 

În acest scop au fost definite viziunea şi misiunea şcolii, au fost stabilite clar obiectivele 

prioritare, iar pe baza lor a fost conceput planul de acţiune, prin urmărirea concretă a acţiunilor şi a 

secvenţelor planificate. 

În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice activităţii managerilor şi ale 

tuturor membrilor organizaţiei a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere a 

îndatoririlor şi a obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi 

standardelor calitative impuse acestora. 

Pornind de la ideea că sistemul educaţional este componenta fundamentală a spaţiului 

comunitar, considerăm că descentralizarea învăţământului va antrena responsabilizarea şi asumarea 

rolului esenţial de către şcoală, de către cei care fac educaţia şi, îndeosebi, de către managerii 

educaţionali.  

 

I.2.  Misiunea şi viziunea 

 

Liceul tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Bucureşti este o instituţie de învăţământ care asigură 

tinerilor din municipiul Bucureşti şi împrejurimi o pregatire europeană în domeniul tehnic, de nivel 

3 și 4 cât şi pregătire de cultură generală . 

Liceul tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Bucureşti  urmăreşte formarea personalităţii autonome 

şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură 

generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei 

profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea 

propriei afaceri. 

 

MISIUNEA ŞCOLII  

 

„Ajută-l pe copil să se descopere şi să aibă încredere în sine” ! 

Misiunea unităţii noastre o reprezintă formarea,atât a unui absolvent de liceu (filiera 

tehnologică, profil tehnic, domeniul mecanic si profil servicii, domeniul tehnician gastronom, 

specializarea bucătar), cât și a unui absolvent de școală profesională ( domeniul mecanic, 

specializarea mecanic-auto și domeniul industrie alimentară, profil servicii , specializarea ospătar) 

responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil 

de integrare în comunitate.  Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea 

intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor 

de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii 

locală şi europeană.  
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Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-

o comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea 

şcolii într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi 

cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.  

Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în 

parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine 

socio-culturală şi lingvistică diferită.  

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

tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin 

conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană. 

Liceul tehnologic ” Ion I.C. Brătianu” Bucureşti  urmăreşte să asigure această calitate prin 

promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât 

şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 

Viziunea Liceului Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” este de a deveni un model al formării şi 

calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene. 

În perspectiva dezvoltării societăţii româneşti viitorul educaţiei prefigurează imaginea şcolii 

în cadrul comunităţii şi direcţiile în care aceasta trebuie să progreseze, astfel, ne dorim să pregătim 

tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii în vederea formării unui om adaptabil la schimbare, 

mai bun, mai iubitor de cinste, adevăr şi muncă care să dezvolte dimensiunea europeană a 

învăţământului profesional şi tehnic.  

 

I.3.  Profilul actual al liceului 

 

Din anul 1981, liceul devine Grup Şcolar Industrial „Mecanică Fină”. Aceasta este 

denumirea sub care a funcţionat până la 31.08.2012, când a devenit Liceul Tehnologic „Mecanică 

Fină”, iar la 01.09. 2014 a devenit Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu”.  

În anul şcolar 2018-2019 în şcoală funcţionează clase de liceu zi, seral, şcoală profesională 

de 3 ani, elevii provenind din mediul urban şi rural. 

Elevii liceului  au devenit din punct de vedere şcolar şi extraşcolar părţi componente ale 

unui program unic pe care instituţia îl desfăşoară şi îl susţine prin toate mijloacele şi resursele sale.  

Astfel, şcoala noastră devine o modalitate de a încuraja procesul educaţiei permanente ca 

şi un factor prin care să se menţină legătura cu instituţii şi centre de cultură de nivel superior. De 

asemenea, Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” reprezintă o modalitate de propagare a ideilor şi 

de susţinere a tinerilor de valoare. 

În anul şcolar 2018- 2019 Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”  asigură pregătirea în 

următoarele profiluri şi specializări: 

Filiera tehnologică, zi şi seral: 

Profil tehnic 

Tehnician mecatronist 

Tehnician proiectant CAD 

Tehnician mecanic întreținere și reparații 

Tehnician metrolog 

 Profil servicii 

Tehnician gastronom 
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Şcoală profesională de 3 ani: 

         Profil tehnic: 

Mecanic auto 

Profil servicii 

Ospătar în unitățile alimentare 

 

 

 
 

În anul şcolar 2019- 2020 Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”  asigură pregătirea în 

următoarele profiluri şi specializări: 

Filiera tehnologică, zi şi seral: 

Profil tehnic 

oTehnician mecatronist 

oTehnician proiectant CAD 

oTehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

oTehnician metrolog 

 Profil servicii 

Tehnician gastronom 

Tehnician in industria alimentara 

 

Şcoală profesională de 3 ani: 

         Profil tehnic: 

Mecanic auto 

Profil servicii 

Ospătar  vanzator în unitățile de alimentatie 

Bucatar 

 

I.4.a Rezultatele anului şcolar 2017-2018 

 

Nivel educaţional 

An şcolar 2017-2018 

Înscrişi Repetenţi 

Abandon 

şcolar şi 

exmatriculaţi 

Examen 

bacalaureat 

Examen 

competeţe 

Admis Respins Admis Respins 

Clasa a IX-a 54 14 - - - - - 

Clasa a X-a 48 14 - - - - - 

Clasa a XI-a 71 19 - - - - - 
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Clasa a XII-a 77 28 -  

0 

 

9 

 

100% 
- 

Clasa a XIII-a 60 19 - 

SCOALA 

PROFESIONALA 
95 13 - - - 100% - 

TOTAL 405 26,4% 0 % 0% 100% 100% - 

 

 

 

 

 

I.4.b Rezultatele anului şcolar 2018-2019 

 

Nivel educaţional An şcolar 2018-2019 
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Forma de 
învățământ 

 Nr % Nr % Nr % Nr Nr % Nr Nr Nr % 

LICEU ZI 138 115 83 11 8 10 7,25 11 11 100 13 8 0 00 

LICEU SERAL 225 158 70 66 29 0 0 10 10 100 1 0 0 0 

SCOALA 
PROFESIONALA 

122 106 87 11 9 5 4,10 17 17 100 0 0 0 0 

TOTAL 404 297 78 88 18 15 3,09 38 38 100 14 8 0 0 

 

Rata de promovabilitate: 
 

NIVEL 2018-2019 

Liceu zi  83 % 

Liceu seral – ruta directă 70 % 

Scoala profesionala 87 % 
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Rezultate la examenul de bacalaureat – seria curentă + seria anterioara 

Înscrişi : 28    Prezentaţi: 19          

Reuşiţi : 2 

Promovabilitate : 10,5 %  

I.4.c Rezultatele anului şcolar 2019-2020 

 

Nivel educaţional An şcolar 2019-2020 
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Forma de 
învățământ 

 Nr % Nr % Nr % Nr Nr % Nr Nr Nr % 

LICEU ZI 179 161 90 6 3.5 8 4.5 15 15 100 15 12 0 0 

LICEU SERAL 239 190 79 3 1 49 20 16 16 100 15 12 0 0 

SCOALA 
PROFESIONALA 

171 163 90.1 17 9.9 0 0 36 36 100 0 0   

TOTAL 589 514 86 26 4.4 57 9.6 47 47 100 30 24 0 0 

 

Rata de promovabilitate: 
 

NIVEL 2019-2020 

Liceu zi  90 % 

Liceu seral – ruta directă 79 % 

Scoala profesionala 90 % 
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Ponderea elevilor pe tranşe de medii: 
 

NIVEL 2019-2020 

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

Liceu zi  13 42 50 45 11 

Liceu seral – ruta directă 78 61 39 10 2 

Scoala profesionala 8 66 51 33 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultate la examenul de competenţe profesionale  
nivel 4 - sesiunea iunie-iulie 2019 
Înscrişi : 31     
Reuşiţi : 31    
Promovabilitate : 100%  

 
Rezultate examen competenţe profesionale nivel 4 – iunie-iulie 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 

Crt. 

 

 

SPECIALIZAREA 

 

ELEVI 

INSCRISI  

Total 

Elevi reuşiţi 

 
Nr. % 

1 Tehnician  mecatronist 15 15 100 

2 Tehnician proiectant CAD 16 16 100 

 TOTAL 31 31 100 
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Rezultatele obţinute se datorează: 
- pregătirii  realizată de profesorii liceului prin ore de meditaţii, consultaţii: 
* pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale 
* pentru pregătirea olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 
* folosirii eficientă a mijloacelor de învăţământ specifice (cărţi, culegeri, 
mijloace audio-vizuale etc.). 
• Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 s-a încheiat cu 
promovabilitate de 100% 
 
Rezultate la examenul de bacalaureat – seria curentă 
Înscrişi : 30      Prezentaţi: 24          Reuşiţi : 0          Promovabilitate : 0 %  
 
Rezultate la examenul de bacalaureat – seria curentă + seria anterioara 
Înscrişi : 68    Prezentaţi: 54          
Reuşiţi : 7 
Promovabilitate : 12.96 %  
 

Rezultate Bacalaureat 2019 – serie curentă 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Specializarea 

 

Elevi 

inscrisi  

Prezentati Total 

Elevi reuşiţi 

 
 Nr. % 

1 Tehnician mecatronist 15 12 0 0 

2 Tehnician proiectant CAD 15 12 0 0 

 TOTAL 30 24 0 0 
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4I.4.d Rezultatele anului şcolar 2020-2021 

 

Nivel educaţional An şcolar 2020-2021 
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Forma de 
învățământ 

 Nr % Nr % Nr % Nr Nr % Nr Nr Nr % 

LICEU ZI 214 198 92.52 14 6.54 0 0 

49 49 
 

100 
 

37 21 1 2.70 
LICEU SERAL 245 205 83.67 37 15.1 2 0.81 

SCOALA 
PROFESIONALA 

305 295 96.72 10 3.27 0 0 57 57 100     

TOTAL 764 698 91.36 61 7.98 2 0.26 106 106 100 37 21 1 2.70 

 

Rata de promovabilitate: 
 

NIVEL 2020-2021 

Liceu zi  92.52 % 

Liceu seral  83.67 % 

Scoala profesionala 96.72 % 

 
 
Ponderea elevilor pe tranşe de medii: 
 

NIVEL 2020-2021 

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

Liceu zi  3 26 47 76 46 

Liceu seral 66 51 48 31 9 

Scoala profesionala 7 39 107 105 37 

 
Rezultate la examenul de competenţe profesionale  
nivel 4 - sesiunea iunie-iulie 2021 
Înscrişi : 49     
Reuşiţi : 49    
Promovabilitate : 100%  
 
Rezultatele obţinute se datorează: 
- pregătirii  realizată de profesorii liceului prin ore de meditaţii, consultaţii: 
* pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale 
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* pentru pregătirea olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 
* folosirii eficientă a mijloacelor de învăţământ specifice (cărţi, culegeri, 
mijloace audio-vizuale etc.). 
• Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 s-a încheiat cu 
promovabilitate de 100% 
 
Rezultate la examenul de bacalaureat – seria curentă 
Înscrişi : 37      Prezentaţi: 21          Reuşiţi : 1         Promovabilitate : 2.70%  
 
Rezultate la examenul de bacalaureat – seria curentă + seria anterioara 
Înscrişi : 59    Prezentaţi: 35        Reuşiţi : 4    Promovabilitate : 6.77 %  
 

 

I.4.1. Realizări 

 

  Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 susţinut de către elevii 

claselor a XII-a, a XIII-a, s-a încheiat cu promovabilitate de 100%. 

  Examene de certificare a competenţelor profesionale nivel 3 cu promovabilitate 100%. 

  Examenul de bacalaureat s-a încheiat cu promovabilitate de 0%. 

Dotarea ariilor curriculare cu mijloace moderne 

Aria curriculară limbă şi comunicare: 

 Limba română: dicţionare, carte şcolară, studii critice, portofolii, CD-Player. 

 Limbile moderne: cabinet modern dotat cu căşti, microfoane, CD-Player, calculator CD-

uri, casete audio şi video, dicţionare, albume, manuale pentru pregătirea examenelor . 

Aria curriculară matematică şi ştiinţe: 

 Matematică: instrumente, corpuri geometrice, culegeri, calculator, imprimanta, softuri 

educationale. 

 Fizică: laborator dotat cu calculator conectat la internet, tablă interactivă, videoproiector, 

truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, culegeri, softuri educationale. 

 Chimie: reactivi, sticlărie, tabel periodic, planşe, portofolii, culegeri, calculator conectat la 

internet, videoproiector, softuri educationale. 

 Biologie: microscoape, planşe, mulaje etc. 

 

Aria curriculară om şi societate: 

 Istorie: hărţi, cărţi, atlase, albume, planşe. 

 Geografie: hărţi, cărţi, atlase, albume, globuri, planşe. 

 Ştiinţe socio-umane: fond de carte, portofolii, planse. 

 Religia: icoane, planşe, caiete de lucru, portofolii. 

Aria curriculară educaţie fizică şi sport: 

 casetofon, CD-Player, CD-uri, mingi handbal, volei, fotbal, baschet, aparate gimnastică, 

aparate forţă, întreţinere 

Aria curriculară tehnologii: 

 Informatică: 3 laboratoare cu câte 23 calculatoare, softuri educaţionale, videoproiector, 

tablă interactivă, echipamente periferice. 

 Tehnologii: 3 laboratoare tehnice dotate cu calculator, tablă interactivă, videoproiectoare, 

echipamente mecatronice, mecanice, 1 sală legislație auto  şi 4 ateliere (2 lăcătuşerie, 1 

electrotehnică,1 mecanic auto) 
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Aria curriculară consiliere şi orientare: 

 Cabinet psihopedagogic şi de consiliere dotat cu calculator, echipamente periferice  etc. 

 Şcoala dispune de 14 videoproiectoare care sunt la dispozitia tuturor ariilor curriculare, 8 

copiatoare, telefon, fax, conectare la internet a tuturor calculatoarelor din şcoală. 

Alte realizări  

 S-a realizat igienizarea şi întreţinerea sălilor de clasă şi a grupurilor sanitare. 

 S-a asigurat îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor de către 4 profesori ai liceului. 

 S-au realizat parteneriate cu 12 agenţi economici. 

 S-au realizat parteneriate cu unităţi de îinvăţământ din ţară prin proiecte de dezvoltare 

şcolară.  

 S-a monitorizat permanent integrarea socio-profesională a absolvenţilor şi integrarea în 

învăţământul superior. 

În anul şcolar 2018-2019 sunt asigurate condiţiile materiale pentru desfăşurarea procesului 

de învăţământ, în cadrul liceului funcţionând: 

16 săli de clasă  

 3 cabinete specializate (română ,geografie, consiliere psihopedagogică)  

 2 laboratoare (1 chimie, 1 fizică) 

 3 laboratoare informatică 

 2 laboratoare tehnologice (1 mecatronică, 1 mecanică) 

 2 ateliere prelucrări mecanice 

 2 ateliere lăcătuşerie 

 1 atelier electrotehnică  

 1 atelier mecanic auto 

 cantină 

  bibliotecă cu un număr de 16000 volume de literatură beletristică şi de specialitate ; 

 teren de sport ; 

2 săli de sport ; 

 cabinet medical ; 

 cabinet stomatologic; 

cămin. 

Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru : 

  desfăşurarea cursurilor 

  pregătire practică prin laboratorul tehnologic şi instruire practică 

  desfăşurarea activităţilor extracurriculare : cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi, 

activităţi recreative, activităţi sportive etc. 

  pregătirea examenelor 

  pregătirea concursurilor şi olimpiadelor 

  realizarea şi tehnoredactarea lucrărilor pentru susţinerea examenului de competenţe 

profesionale de către elevii claselor a XII-a 

  desfăşurarea examenelor 

  desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor 

  întâlniri şi lectorate cu părinţii 

  în afara programului, o parte din spaţii au fost închiriate, veniturile obţinute au fost 

folosite pentru modernizări şi dotări. 

Toate spaţiile de învăţământ ale liceului sunt în stare funcţională ; 

 S-a obţinut avizul sanitar de funcţionare pentru anul şcolar 2018- 2019; 

 S- a obtinut autorizare ISCIR pentru centrala termica  

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a liceului, 

folosindu-se fonduri provenite de la bugetul de stat cât şi din venituri proprii. 
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Din veniturile proprii 

 mobilier şcolar pentru 2 cabinete 

 table magnetice 

 panouri de informare 

 echipament laborator mecatronică 

De la bugetul local 

 mobilier pentru laboratoare, săli de clasă, cabinete 

 stingătoare PSI 

 echipamente periferice performante 

De la bugetul de stat 

 dotare laborator fizică, chimie 

 dotare bibliotecă 

 dotare sala de sport 

 dotare cabinet de consiliere 

Paza şi securitatea elevilor este asigurată de personal specializat de pază şi protecţie. 

 

I.4.2. Disfuncţionalităţi 

 

 neimplicarea părinţilor pentru creşterea nivelului de pregătire al elevilor 

 existenţa unui număr relativ mare de elevi proveniţi din familii cu venituri foarte mici 

 şcoala nu dispune de laboratoare moderne la nivelul standardelor actuale 

 dotările sunt insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor de instruire practică 

 

I.5. Priorităţi  naţionale 

 

Învăţămîntul profesional şi tehnic (TVET) 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.  

Ca ţară membră a Uniunii Europene, trebuie să ţinem seama de concluziile Consiliului 

European de la Lisabona, reafirmate la Consiliul European de la Feira, Consililul European de la 

Barcelona din 2002 a aprobat planul detaliat de lucru privind dezvoltarea sistemelor educaţionale şi 

de formare profesională din Uniunea Europeană. 

Una dintre direcţiile prioritare din Planul Naţional de Acţiune pentru Educaţie (PNAE) este: 

“reducerea disparităţii dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii, în principal prin adaptarea 

învăţământului iniţial şi a celui continuu la cerinţele de forţă de muncă pe termen mediu şi lung, 

într-o societate a cunoaşterii care utilizează noile tehnologii informatice”. 

Sintetizand cele expuse rezultă următoarele priorităţi: 

Dezvoltarea coeziunii sociale şi a participării cetăţenilor la programele de dezvoltare 

economică şi socială a comunităţilor locale : 

 Asigurarea şanselor egale în educaţie ca premisă a dezvoltării coeziunii sociale 

 Întărirea capacităţii de autoreglare şi autoperfecţionare a sistemului de învăţământ în 

funcţie de cerinţele  sociale şi de perspectivă ale societăţii 

 Facilitarea integrării cetăţenilor în câmpul muncii după etapa şcolarizării 

 Dezvoltarea cetăţeniei democratice 

 Implicarea unităţilor de învăţământ în dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor 

locale şi restructurarea reţelei şcolare 
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 Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a realizării „societăţii cunoaşterii” în 

România: 

 Informatizarea procesului de învăţământ 

 Sprijinirea organizării de concursuri şi examene naţionale pentru evaluarea cunoştinţelor 

elevilor şi profesorilor 

 Adaptarea continuă a curricum-ului naţional, monitorizarea aplicării acestuia 

 Asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane prin Învăţământ profesional şi tehnic şi 

formare profesională continuă : 

 Adaptarea planificării educaţionale, a capacităţii de şcolarizare şi a conţinuturilor 

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

 Asigurarea recunoaşterii calificării, transparenţei şi eficienţei sistemului naţional al 

formării profesionale 

 Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională 

 Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din 

perspectiva parteneriatului social şi al spiritului antreprenorial 

 Dezvoltarea intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării permanente: 

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

lung 

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

formării profesionale iniţiale şi a formelor specifice de educaţie continuă 

 Armonizarea metodologiilor de certificare a formării continue dobândite prin educaţie 

formală şi nonformală 

 Diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie prin unitatea de învăţământ. 

Strategia  Dezvoltării Învăţămîntului Preuniversitar defineşte următoarele priorităţi strategice 

pentru politicile MEN. 

1. realizarea echităţii în educaţie 

2. asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie 

3. fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi 

sociale 

4. deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către 

mediul social, economic şi cultural 

5. asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, învăţarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale 

6. creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare precum şi a serviciilor 

educaţionale.(extras din PLAI, municipiul Bucureşti- Contextul Naţional) 

 

I.6. Priorităţi  regionale şi locale 

 

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu”  se află în sectorul 2, Bucureşti, regiunea 2 S, agendele 

de lucru ale celorlalte regiuni nu sunt relevante pentru şcoala noastră. 
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I.6.1. Obiectivele şi ţintele la nivel regional şi local 

 
 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat un Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

2014 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în 

cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a 

învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat 

a fost Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.  

Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de 

forţă de muncă rezultată din dinamica economică – descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute 

interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Evaluarea cererii 

potenţiale indică modul în care populaţia ocupată reacţionează la dinamica economică. Rezultatele 

prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica economică ce generează sau 

distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011–2020 indică scăderea acesteia. 

 

Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii 

 
PROGN

OZE 

ALE 

CERERI

I 

AGREG

ATE 

REGIUN

EA SUD, 

SUD- 

EST 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

PONDERE 

DIN 

CEREREA 

PIETEI 

MUNCII 

PENTRU 

CALIFICA

RI DE 

NIVEL 3 SI 

4 IN 2017 

PONDERE 

NIVEL 4 

PENTRU 

CONTINUAR

EA 

STUDIILOR 

IN 

INVATAMA

NTUL 

SUPERIOR 

IN 2017 

PONDERI 

NIVEL 3 SI 

4 IN 

OFERTA 

EDUCATI

ONALA A 

IPT în 2017 

 
Total 

8
79384 

8
72457 

8
70636 

 
67428 

8
64424 

8
61274 

8
57987 

8
54578 

   

Calificari 

specifice 
nivelului 

4 de 

calificare 

1

38950 

1

37856 

1

37568 

 

137061 

1

36586 

1

36089 

1

35569 

1

35031 

 

16% 

 

27% 

 

43% 

Calificari 

specifice 
nivelului 

3 de 

calificare 

7

40434 

7

34601 

7

33068 

 

730367 

7

27838 

7

25185 

7

22418 

7

19547 

 

84% 

  

57% 



                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  021/2520210; 021/2528130 

 

25/ 158 

 

 

Ponderea de 27% a nivelui 4 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 2017 este 

conform ţintei asumate de România prin PND privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar 

în 2020. 

Regiunea şi oraşul Bucureşti se confruntă cu o serie de probleme privind protecţia mediului 

înconjurător, atât datorită factorilor naturali, cât şi celor antropici: degradarea pădurilor, poluarea 

cauzată de substanţele industriale sau de pesticide şi îngrăşăminte chimice.  

Activitatea de protecţie a mediului se va intensifica ca urmare a creşterii externalităţilor 

negative care sunt generate de economia specifică regiunii şi de extinderea mediului citadin prin noi 

construcţii de mare amploare care vor crea, cu precădere, probleme legate de managementul apelor 

şi de calitatea aerului. Domeniile de activitate conexe sau integrate obiectivului de protecţie a 

mediului vor absorbi forţa de muncă cu calificări corespunzătoare. 

În perioada 2009-2013 atât populaţia activă cât şi populaţia ocupată au cunoscut scaderi 

constante, fără decalaje foarte mari. În anul 2011 populaţia ocupată din mediul rural reprezintă 37% 

din totalul populaţiei ocupate la nivelul regiunii, iar populaţia ocupata feminină 41,5% din totalul 

regiunii. Rata de ocupare a avut o scădere mai consistentă decât rata de activitate în 2012 faţă de 

2011.  

În cazul tinerilor (grupa de vârstă 15-24 ani) atât rata de activitate cât şi rata de ocupare sunt 

în continuare în scădere şi au valori foarte mici  

Se remarcă un fenomen îngrijorător în ceea ce priveşte valorile extrem de mici şi în scădere 

ale ratei de activitate şi ratei de ocupare a populaţiei feminine din grupa de vârstă 15-24 ani.  

Rata de ocupare în 2011 este cu aproape 4,9 puncte procentuale faţă de media europeană 

(UE-27). Acest decalaj este şi mai accentuat în cazul femeilor.  

Rata şomajului se menţine în 2011-2012 la valori mai scazute decât media regională. 

Ponderea şomerilor tineri din totalul şomerilor este în creştere, atingand în 2011, 11,6%. Ponderea 

şomerilor tineri este sub ponderea la nivel national cu aproape 4%. Numărul şomerilor tineri (15-24 

ani) are în 2011 valori îngrijorător de mari, mai mult decât dublu faţă de 2010 . 

În anul 2011 studiile previzionale au permis formularea, pe baza analizei cererii şi ofertei 

potenţiale la orizontul anului 2014 şi în perspectiva 2020 a unor ţinte pentru oferta de formare 

profesională iniţială.  

 

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire la nivel național  

în perspectiva 2017-2020  

 

Domeniul de educaţie şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2017- 2020 

(%) 

Agricultura 3,9 

Chimie industrială 1,3 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8,2 

Comerţ 12,6 

Economic 14,5 

Electric 5,3 

Electromecanică 3,6 

Electronică şi automatizări 4,2 

Fabricarea produselor de lemn 1,4 

Industrie alimentară 0,8 

Industrie textilă şi pielărie 9 
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Materiale de construcţii 1,3 

Mecanică 24,1 

Turism şi alimentaţie 7,8 

Protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,2 

 

 

 

În perspectiva anului 2020, se recomandă urmatoarele ponderi pe domenii de pregătire la 

nivelul regiuniiBucurești-Ilfov. 

 

Domeniul de pregătire Ținte PRAI București-Ilfov 

(%) 

Agricultura 1,5 

Chimie industrială 1,0 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 4,0 

Comerţ 5,0 

Economic 22,0 

Electric 4,5 

Electromecanică 4,0 

Electronică şi automatizări 4,5 

Fabricarea produselor de lemn 0,5 

Industrie alimentară 3,0 

Industrie textilă şi pielărie 1,0 

Materiale de construcţii 0 

Mecanică 24,5 

Turism şi alimentaţie 16,0 

Protecţia mediului 3,5 

Tehnici poligrafice 1,0 

 

 

 

 

 

Obiective regionale 

 

PRIORITATEA 1: Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane 

pentru asigurarea calităţii învăţământului profesional şi tehnic în vederea integrării 

profesionale a tinerilor  
Obiectiv 1: Perfecţionarea managementului instituţional şi dezvoltarea culturii parteneriatului  

Ţintă: Planurile de acţiune la nivelul şcolilor adaptate realităţilor socio-economice  

Obiectiv 2: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  

Ţintă: Toate cadrele didactice au competenţele necesare pentru realizarea unei formări 

profesionale moderne a elevilor  

PRIORITATEA 2: Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională  
Obiectiv 1: Sprijinirea elevilor şi a absolvenţilor în alegerea traseului de formare şi integrare 

profesională  

Ţintă: Creşterea cu 15% a ponderii numarului de absolvenţi care sunt admişi în forme/nivele 

superioare de învăţământ în concordanţă cu opţiunile şi performanţele proprii.  
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PRIORITATEA 3: Adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la 

cerinţele socio-economice regionale  
Obiectiv 1: Implementarea unui sistem eficient de conectare a şcolilor la realităţile din 

sectorul economic local şi regional  

Ţintă: Reţea şcolară adaptată la cerinţele socio-economice locale şi regionale  

Obiectiv 2: Adaptarea CDL şi a practicii elevilor la cerinţele angajatorilor  

Ţintă: Absolvenţi pregătiţi pentru integrare profesională în mediul real de lucru al 

angajatorilor  

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice 

pregătirii în VET în concordanţă cu standardele europene  
Obiectiv 1: Modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice profilelor 

şcolilor VET, conform standardelor UE  

Ţintă: Şcoli cu infrastructura modernă şi dotare la nivelul UE  

 

PRIORITATEA 5: Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a 

populaţiei şcolare din mediul rural în vederea egalizării şanselor  
Obiectiv 1: Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului obligatoriu din mediul rural ce 

urmează nivelul superior de şcolarizare în concordanţă cu opţiunile acestora şi performanţele 

şcolare  

Ţintă: Creşterea cu 50% a ponderii absolvenţilor învăţământului obligatoriu din mediul rural 

ce urmează nivele superioare de învăţământ (liceu tehnologic, nivelul 4 si 3 al rutei de 

profesionalizare prin şcoală profesională).  

Realizarea obiectivelor stabilite prin Planul regional de acţiune pentru dezoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic se vor putea transpune în practică doar prin implicarea tuturor 

partenerilor educaţionali la nivel judeţean şi local pentru dezvoltarea Planurilor judeţene de acţiune 

şi a celor de la nivelul unităţilor şcolare. 

 

Obiective locale  

 

Obiectiv general  

Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi 

tehnic  

Ţinta : Diminuarea la 10% a procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în şomaj în 2018.  

Obiective specifice  

1. Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare  

Ţinta: Reţeaua şcolară răspunde nevoilor regionale şi locale de formare profesională iniţială  

2. Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii  

Ţinta: Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare sunt 

în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI începând cu anul 2016. 

3. Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor   

Ţinta: Toate şcolile asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice de formare 

profesională iniţială inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi până în 2023.  

4. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor  

Ţinta: Întregul personal de conducere al şcolilor a parcurs stagiile de formare în domeniul 

managementului până în 2016. Toate cadrele didactice din şcoli au parcurs stagiile de formare. 

Dublarea numărului de consilieri pentru orientarea şcolară şi vocaţională până în 2020.  

5. Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor  
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Ţinta : Pentru toate acţiunile sunt completate fişele de monitorizare și toate obiectivele sunt 

evaluate anual. 

 

 

Nr.crt. Denumirea obiectivului Ţintă 

 

1 

Reducerea pierderilor de elevi când se 

realizează transferul de la clasa a VIII-a în 

clasa a IX-a şi abandonul şcolar pe perioada 

clasei a IX-a 

Reducerea pierderilor de transfer de la 

sfârşitul clasei a VIII-a şi creşterea numărului 

de profesori consilieri, astfel încât raportul să 

se situeze la valoarea de 1 profesor / 200 elevi. 

 

2 

Creşterea până în 2019 cu 20 % a 

numărului de absolvenţi de nivel 4 din mediul 

rural. 

Proiectarea cifrelor de şcolarizare până 

în 2019, astfel încât să se asigure numărul de 

absolvenţi de nivel 4 din mediul rural cu 20% 

mai mare faţă de 2017-2018. 

 

3 

Până în 2019, cel puţin 70% din cadrele 

didactice antrenate în IPT să participe la o 

formă de instruire postuniversitară, ca premiză 

a îmbunătăţirii calităţii predării, învăţării şi 

evaluării. 

Cel puţin 70 % din cadrele didactice 

antrenate în IPT vor participa până în 2019 la 

o formă de instruire postuniversitară, în 

vederea asigurării calităţii predării, învăţării şi 

evaluării. 

 

4 

Dezvoltarea ofertei de formare cu 

programe de formare continuă la cererea pieţei 

şi angajaţilor pentru reducerea presiunii 

generată de populaţia neocupată aparţinând 

unor categorii dezavantajate ( tineri de 15-25 

ani, populaţia din mediul rural, grupuri 

marginalizate social). 

Cunoaşterea nevoii agenţilor economici 

de calificare şi recalificare a forţei de muncă. 

Creşterea numărului de unităţi şcolare cu 

statut de furnizor de formare a adulţilor 

 

5 

Consolidarea structurii de formare 

profesională în contextul concurenţial al 

formării profesionale în spaţiul european 

Aplicarea criteriilor privind asigurarea 

calităţii educaţiei 

 

 Din analiza Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea învăţământului Profesional şi 

Tehnic (PRAI) pentru Regiunea Sud, Bucureşti- Ilfov, document de planificare strategică a ofertei 

de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2016 precum şi 

din analiza nevoilor identificate în capitolele de analiză cât şi a elementelor surprinse de analiză 

SWOT, ne- am propus următoarele direcţii strategice pentru perioada 2018- 2023: 

1. Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

2. Asigurarea calităţii 

3. Formarea continuă a personalului 

4. Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii 

5. Integrare europeană 

Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi într-o strânsă legătură cu aspectele 

principale ale activităţilor şi obiectivelor care, sub o formă sau alta, sunt prezente în fiecare şcoală:  

 ţinta educaţiei; 

 natura educaţiei; 

 tipul de educaţie, din punct de vedere al adecvării sale faţă de elevii şcolii; 

 metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii. 

 

I.6.2. Obiective şi priorităţi la nivelul şcolii 

 

VALORI CHEIE ALE ŞCOLII: 
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Deschidere 

 la nou 

 în relaţii interumane 

 către practici europene 

 pentru parteneriat 

Echipă 

 învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale 

 

Dezvoltare personală 

 prin formare şi perfecţionare permanentă 

Eficienţă 

 în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii 

 exprimată prin raportul efort – rezultate 

Principii pe care le cultivă Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu”: 

 toţi elevii doresc să înveţe şi trebuie încurajaţi în acest sens; 

 dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să 

nu fie etichetaţi drept „dificili”; 

 toţi copiii au capacitatea de a învăţa; obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a 

performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor; 

 acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 

 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea 

sarcinilor; cele două nu sunt ireconciliabile; 

 nu există o metodă „sfântă” de predare; există loc pentru o multitudine de metode; 

 în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori. 

Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate 

următoarele „percepte”: 

 copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi; 

 atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite; 

 căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice 

reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor; 

 copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată”; 

 teama nu are ce căuta în acest proces; 

 părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces; 

 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală. 

 

 

 

I.6.2.a.    Planul de şcolarizare în anul şcolar 2018-2019 

 

 

 

Nr.

crt. 

CLASA 
FILIERĂ PROFIL SPECIALIZAREA/ 

CALIFICAREA 

1 IX A Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant 

CAD 

 IX B Tehnologică 

 
Servicii 

 

Tehnician gastronom 

2 IX P 1 Tehnologică 

 
Tehnic Mecanic Auto 
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3 IX P 2 Tehnologică 

 
Servicii Ospătar 

 

4 X A Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician proiectant 

CAD 

5 X P1 Tehnologică 

 
Tehnic Mecanic Auto 

 X P2 Tehnologică 

 
Servicii 

 

Ospătar 

6 XI A Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician  mecatronist 

7 XI P Tehnologică 

 
Tehnic Mecanic Auto 

8 XII A Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecatronist 

9 IX  A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecatronist 

10 X A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician  proiectant 

CAD 

11 XI A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecanic de 

întreținere și reparații 

12. XI B 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician metrolog 

13 XII A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician  proiectant 

CAD 

14 XIII A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician  mecatronist 

15 XIII B 

seral 

Tehnologică Tehnic 

 

Tehnician metrolog 

 

 

I.6.2.b.    Planul de şcolarizare în anul şcolar 2019-2020 

 

 

 

Nr.

crt. 

CLASA FILIERĂ PROFIL SPECIALIZAREA/ 

CALIFICAREA 

1 IX A Tehnologică Tehnic Tehnician metrolog 

2. IX B Tehnologică 

 
Servicii 

 

Tehnician in industria 

alimentara 

3 IX P 1 Tehnologică 

 
Tehnic Mecanic Auto 

4 IX P 2 Tehnologică 

 
Servicii Bucatar /Ospătar 
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5 X A Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician proiectant 

CAD 

6. X B Tehnologică 

 
Servicii Tehnician gastronom 

7 X P1 Tehnologică 

 
Tehnic Mecanic Auto 

8 X P2 Tehnologică 

 
Servicii 

 

Bucatar 

9 XI A Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician  proiectant 

CAD 

10 XI P1 Tehnologică 

 
Tehnic Mecanic Auto 

11 XI P2 Tehnologică 

 
Servicii Ospatar vanzator in 

unitati de alimentatie 

12 XII A Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecatronist 

13 IX  A 

seral 

Tehnologică 

 
Servicii  Tehnician gastronom 

14 X A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician  mecatronist 

15 XI A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician proiectant 

CAD 

16 XI B 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecanic 

pentru intretinere si 

reparatii 

17 XII A 

seral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecanic 

pentru intretinere si 

reparatii 

18 XII 

Bseral 

Tehnologică 

 
Tehnic Tehnician mecanic 

pentru intretinere si 

reparatii 

19 XIII A  

seral 

Tehnologică Tehnic 

 

Tehnician mecatronist 

 

I.6.2.c.    Planul de şcolarizare în anul şcolar 2021-2022 

 

            Liceu  

 

CLASA Domeniu de 

pregatire 

PROFIL SPECIALIZAREA Nr 

elevi/ 

clasa 

ZI     

IX  A Mecanica  Tehnic Tehnician proiectant CAD 19 

IX  B Turism si 

alimentatie 

Servicii Tehnician în gastronomie 24 

X A Mecanica Tehnic Tehnician proiectant CAD 30 

X B Turism si 

alimentatie 

Servicii Tehnician in gastronomie 29 

XI A Electric Tehnic Tehnician metrolog 33 

XI B Resurse naturale 

si protectia 

Industrie 

alimentara 

Tehnician in industria alimentara 33 
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mediului 

XII A Mecanica Tehnic Tehnician  proiectant CAD 26 

XII B Turism si 

alimentatie 

Servicii Tehnician in gastronomie 27 

        Şcoala profesională  

IX P1 Mecanica 

+Electric 

Tehnic mecanic auto + electrician joasă 

tensiune 

24 

IX P2 Mecanica Tehnic Mecanic de mecanica fina + frezor 22 

IX P3 Turism si 

alimentatie 

Servicii bucatar+ospatar 27 

X P1 Mecanica Tehnic Mecanic/ mecanic auto 31 

X P2 Mecanica Tehnic Tinichigiu 37 

X P3 Mecanica Tehnic Mecanic de mecanica fina 31 

X P4 Mecanica Tehnic Confectioner tamplarie din aluminiu 

si mase plastice 

26 

X P5 Mecanica Tehnic Frezor-rabotor-mortezor 19 

X P6 
Turism si 

alimentatie 

Servicii 
bucatar 22 

X P7 
Turism si 

alimentatie 

Servicii Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație 
20 

X P8 
Turism si 

alimentatie 

Servicii 
bucatar+ospatar 24 

XI P1 Mecanica Tehnic Mecanic auto 27 

XI P2 Turism si 

alimentatie 

Servicii 
Bucatar  23 

XI P3 Turism si 

alimentatie 

Servicii Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație 
21 

SERAl     

IX  A  

SERAL 

Resurse naturale 

si protectia 

mediului 

Industrie 

alimentara Tehnician in industria alimentara 24 

X  A   SERAL Mecanica Tehnic Tehnician mecatronist 34 

XI A   

SERAL 

Turism si 

alimentatie 
Servicii Tehnician in gastronomie 33 

XI B SERAL Mecanica 
Tehnic 

Tehnician mecanic pentru intreținere 

și reparații 
33 

XII A  

SERAL 

Mecanica 
Tehnic Tehnician mecatronist 32 

XII B SERAL Electric Tehnic Tehnician metrolog 32 

XIII A 

SERAL 

Mecanica 
Tehnic Tehnician proiectant CAD  26 

 

 

“Studiu privind  opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor şi 

ale profesorilor diriginţi” elaborat de către Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Inspectoratului şcolar al 

Municipiului Bucureşti ne oferă rezultatele şi concluziile necesare proiectării planului de 

şcolarizare pentru anul şolar 2019-2020. 

OBIECTIVELE STUDIULUI: 
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1. Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor acestora şi ale 

profesorilor diriginţi; 

2. Specificarea domeniilor de activitate în care elevii claselor aVIII-a şi-ar dori să lucreze în viitor; 

3. Prezentarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor, părinţilor şi  profesorilor diriginţi pe 

filiere şi profiluri 

4. Precizarea motivelor care se află la baza opţiunilor şcolare exprimate de către elevi, părinţi şi 

profesori diriginţi; 

5. Realizarea unei ierarhii a liceelor din Bucureşti aflate în topul preferinţelor, din perspectiva 

elevilor, părinţilor şi profesorilor diriginţi; 

6. Evidenţierea  modalităţilor prin care şcoala şi familia pot oferi sprijin elevilor şi părinţilor  

acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională; 

7. Determinarea factorilor care îi pot conduce pe elevi la obţinerea unor performanţe şcolare 

ridicate; 

8. Analiza nivelului de aspiraţie şi a nivelului de expectanţă al elevilor cu privire la viitorul lor 

traseu educaţional şi profesional dupa absolvirea clasei aVIII-a, respectiv după absolvirea liceului; 

9. Analiza nivelului de aspiraţie şi a nivelului de expectanţă al părinţilor cu privire la viitorul 

traseu educaţional şi profesional al copiilor lor după absolvirea clasei aVIII-a, respectiv după 

absolvirea liceului; 

 

 

1. Tipul unităţii de învăţământ pe care elevii doresc să-l urmeze după finalizare clasa a VIII-a: 

 
 

 

Liceu vocaţional
14%

Liceu tehnologic
9%

Nu ştiu / Nu s-au hotărât
5%

 
 

 

 

 

 

2. Domeniile de activitate în care elevii ar prefera să lucreze: 

 

a) Justiţie: 15 (2,85%)  

 b) Artă: 41 (7,80%) 

Liceu teoretic Liceu vocaţional Liceu tehnologic 
Nu ştiu / Nu s-au 

hotărât 

72,14% 13,62% 8,85% 5,39 % 
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 c) Agricultură: 4 (0,76%)  

d) Economie: 101 (19,23%)  

e) Turism: 83 (15,80%) 

 f) Armată: 21 (4%) 

 g) Mass-media: 67 (12,76%) 

 h) Educaţie/învaţământ: 23 (4,38%) 

 i) Profesii liberale (ex.: notar, avocat): 79 (15,04%) 

 j) Medicină: 68 (12,95%)  

k) Teologie: 1 (1,33%)  

l) Altele (informatică, arhitectură): 12 (2,28%)  

m) NS/NR: 10 (1,90%)   

 

 

Justiţie 2,85% 

Artă 7,80 % 

Agricultură 0,76% 

Economie 19,23% 

Turism 15,80% 

Armată   4% 

Mass-media 12,76% 

Educaţie/învăţământ 4,38 % 

Profesii liberale (ex: notar, avocat) 15,04 % 

Medicină 12,95% 

Teologie 1,33% 

Altele 2,28% 

NS/NR 1,90 

 

Răspunsurile elevilor la acest item evidenţiază orientarea celor mai mulţi dintre ei către  

domenii de activitate ca: mass-media, economie, turism fapt care poate constitui dovada aderării 

către opţiunile alese , ca urmare a unei cunoaşteri a pieţei muncii. 

 

3.   Filiera de învăţământ pe care părinţii doresc să o urmeze copilul lor după terminarea clasei a 

VIII-a: 

 
 

Liceu teoretic 
 

Liceu vocaţional 
 

Liceu tehnologic 
Nu ştiu / 

Nu s-au hotărât 

72,92% 6,73% 12,17% 8,18% 
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În proporţie de peste 72%, părinţii ar opta pentru alegerea liceului teoretic de catre copiii 

lor şi doar 6,73% optează pentru filiera vocaţională. Liceul tehnologic rămâne şi în acest an cu 

un nprocent destul de mic față de cel teoretic, dar este într-o ușoară creștere.  Remarcăm un 

procent de peste 8% al părinţilor nehotărâţi în ceea ce priveşte filiera de învăţământ pe care 

doresc să o urmeze copilul lor după terminarea clasei a VIII-a. 

 

 

4. Măsura în care elevii consider că piața muncii le va oferi posibilitatea de a practica 

meseria /profesia dorită: 

 

Măsura în care elevii consideră că vor 
reuşi să aibă 

cariera dorită 
 

Procent alegeri 

În mare măsură 45,71% 

În mica măsură 29,89% 

Deloc 3,51% 

Nu știu 20,89% 
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Cap.II. ANALIZA NEVOILOR 

 

II.1. Analiză mediului extern 

 

STRATEGIA EUROPEANĂ 

 

Noua strategie europeană recunoaşte importanţa unui sistem educaţional de calitate şi propune 

următoarele criterii de referință pentru 2020 în domeniul educației: 

cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta obligatorie de 

școlarizare ar trebui să frecventeze învățământul preșcolar 

ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și 

științe ar trebui să fie sub 15% 

ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu școala 

ar trebui să fie sub 10 % 

cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi 

absolvit o formă de învățământ superior 

cel puțin 15% din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul 

vieții 

cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior și 6% din cei cu vârsta cuprinsă 

între 18 și 34 de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în 

străinătate o parte din studii sau din programul de formare 

proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care 

au urmat cel puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în 

urmă cu 1-3 ani) ar trebui să fie de cel puțin 82%. 

În ciuda creşterii recente, rata ocupării forţei de muncă în România rămâne modestă în raport 

cu obiectivul Agendei de la Lisabona, de 70%, cu media UE-27 şi cu cei mai buni performeri din 

noile state membre, precum Estonia, Letonia, Slovenia. 

Ca prioritate a Strategiei Europene pentru Ocupare, investiţia mai mare în capitalul uman şi în 

învăţarea continuă presupune: 

elaborarea unor politici ambiţioase pentru creşterea nivelului capitalului uman, pentru 

creşterea investiţiilor în domeniul cercetării şi dezvoltării şi pentru promovarea atitudinii 

antreprenoriale şi a abilităţilor prin intermediul educaţiei la toate nivelurile. 

costuri şi responsabilităţi împărţite între autorităţile publice, companii şi persoane, precum şi 

revizuirea stimulentelor pentru creşterea investiţiilor în capitalul uman si în ntreprinderi. 

reducerea abandonurilor şcolare şi îmbunătăţirea ofertei de formare profesională cu scopul 

creşterii accesului la formarea profesională continuă, în special pentru cei care au cel mai mult 

nevoie, respectiv pentru persoanele subcalificate şi pentru muncitorii în vârstă, ţinând cont de 

viitoarele nevoi ale pieţei muncii. 

dezvoltarea unor metode inovative de învăţare şi formare profesională (cum ar fi cea prin 

intermediul computerului/electronica) şi investirea în deprinderi legate de utilizarea tehnologiilor de 

informaţie şi comunicare. 
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MEDIUL NAŢIONAL 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană şi crearea unor noi unităţi economice cu profile de 

activitate extrem de diverse conduce la sporirea necesarului de personal calificat. Odată cu alinierea 

sistemului de învăţământ românesc la cerinţele învăţământului european, absolvenţii vor putea lucra 

atât în România cât şi în ţări membre ale Uniunii Europene, ceea ce reprezentă o bună oportunitate 

pentru aceştia. 

Situaţia actuală arată că Romnia a făcut progrese în restructurarea sistemului de formare 

profesională continuă. Una din direcţiile de acţiune, pentru a asigura necesarul de forţă de muncă 

calificată/ competente pentru companii, este elaborarea politicilor de învăţare pe tot parcursul vieţii 

în corelare cu evoluţiile pieţei muncii, prin larga consultare a partenerilor sociali, a mediului de 

afaceri, a celorlalte instituţii/ organizaţii implicate în sistem. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia 

către o economie şi o societate bazată pe cunoaştere. Orientarea către o societate bazata pe 

cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să 

dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitatea ocupaţională.  

În acelaşi timp, este important să se promoveze calitatea ofertei de formare şi să se asigure 

relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunostinţele şi nevoile persoanei. Acumularea de 

cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa forţei de muncă, ducând în acelaşi timp 

şi la creşterea productivităţii.  

Schimbările rapide în toate domeniile determină un spectru al nevoilor de noi competenţe mult 

mai dinamic.  

Investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei cât şi întregii societăţi. 

  

MEDIUL REGIONAL 

 

 Piaţa muncii 

 

În analiza pieţei muncii sunt folosite două serii de date statistice:  

 Ancheta privind forţa de muncă în gospodării (AMIGO); 

 Balanţa forţei de muncă (BFM).  

Valorile indicatorilor statistici din cele două serii de date nu sunt identice datorită metodelor 

de calcul şi a metodologilor diferite. 

Utilizarea în analiza pieţei muncii a ambelor serii este justificată de nivelul diferit al 

informaţiilor. 

Astfel, BFM permite compararea datelor la nivel regional şi judeţean iar AMIGO permite 

compararea datelor între regiuni şi cu statistica europeană. 

Studiile arată că rata de activitate pentru regiunea București-Ilfov are în 2015 o tendință 

crescătoare față de anii precedenți, ajungând la valoarea de 69,9%, fiind mai mare 0pentru 

persoanele de sex masculin (77,9%), față de cele de sex feminin (62,6%). Angajatorii prevăd o rată 

de creştere a ocupării cu 6,4 la sută într-un an, această rată de creştere fiind mult mai mare pentru 

micro-întreprinderi (cu mai puţin de 10 angajaţi). Aceste rezultate pozitive arată că este momentul 

potrivit pentru a asigura durabilitatea.  

La începutul anului 2017, populația civilă activă a reprezentat 44,5% din populația totală a 

țării, rata de ocupare a resurselor de muncă fiind de 66,2% având valori mai ridicate pentru bărbaţi 

(52,3%) şi pentru persoanele din mediul rural. Din populaţia ocupată 22,4% erau tineri (15-24 ani) şi 

43,8% persoane vârstnice (55-64 ani).Persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate 

reprezentau 4,4% din resursele de muncă, în cadrul acestei categorii , femeile fiind majoritare (68,2).  
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Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat 

în rândul absolventilor învăţămntului superior (84,7%).  

Pe măsură ce scade nivelul de instruire, scade şi gradul de ocupare. 

Astfel, erau ocupate 63,3% dintre persoanele cu nivel mediu de instruire şi numai 45,1% 

dintre cele cu nivel scăzut de instruire. 

Repartizarea populației ocupate civile pe sectoare de activitate evidențiază că activitățile 

neagricole dețineau o pondereb de 72,0%, în serviciile comerciale și sociale lucrau 47,5% din 

persoanele ocupate, iar în industrie și construcții 31,7%. 

Repartizarea populației ocupate civile pe forme de proprietate evidențiează o pondere a 

persoanelor ocupate în sectorul privat (83,3%) de 5,7 ori mai mare decât cea a persoanelor ocupateîn 

sectorul public (14,7%).  

Ultimele date publicate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

indică faptul că, din totalul şomerilor din România, aproape trei sferturi (72,3%) sunt persoane cu 

studii primare, gimnaziale sau profesionale.( Studiu de perspectivă privind necesarul de forţă de 

muncă calificată- elaborat de Multi Consulting Group SRL – Partener 2 National). 

Referitor la şomajul de lungă durată, conform ANOFM, se remarcă faptul că mai mult de 

jumatate dintre tinerii sub 25 de ani care sunt şomeri au avut dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă 

de peste şase luni. 

Pentru absolvenţi, indiferent de nivelul de educaţie absolvit, este necesară o perioadă mai mare 

de timp pentru adaptarea la cerinţele locului de muncă, spre deosebire de persoanele care au 

experienţă profesională. Aceasta situaţie este direct influenţată de insuficienta corelare dintre 

ofertele educaţionale şi de formare profesională iniţială cu nevoile pieţei muncii.  

Cele mai scăzute corelaţii sunt specifice nivelurilor de calificare intermediare.  

Unul dintre factorii care explică această situaţie este faptul că sistemul de învăţământ 

profesional şi tehnic a fost conceput pentru dezvoltarea carierei. 

 

 Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă în perspectiva 2020 

 

Economia regională are o structură diversificată: serviciile angajează 67,2% din populaţia 

activă, industria aprox. 25% şi agricultura 5,1% (totuşi, ocuparea forţei de muncă în agricultură 

reprezintă 37% din forţa de muncă angajată in Ilfov). Structura economică a regiunii reflectă 

funcţiile legate de economia bazată pe servicii ale capitalei, în timp ce construcţiile, transportul şi 

depozitarea, comerţul, intermedierile financiare, învăţământul, serviciile către firme, turismul şi 

cultura, cercetarea şi sectoarele TIC conduc economia regională şi intensifică potenţialul său de 

dezvoltare şi competitivitatea. 

Majoritatea ocupatiilor au înregistrat schimbări în continutul muncii. Factorii cauzatori de 

schimbare în continutul activitătilor sunt:  

 adaptarea la nevoile clientilor,  

 creşterea competitiei şi retehnologizările.  

A avut loc o creştere a populatiei ocupate în unele sectoare de activitate/activităti 

economice/ocupatii.  

Principalele competente asociate schimbărilor din continutul muncii sunt:  

 lucrul cu computerul şi tehnologiile informationale; 

 rezolvarea problemelor apărute; 

 managementul resurselor; 

 comunicarea. 
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Domenii de interes pentru piata muncii 

 

Cu toate că situaţia actuală de pe piaţa forţei de muncă descurajează candidaţii în încercarea de 

a găsi jobul ideal, există şi domenii în care cererea va avea un nivel în creştere. 

Un studiu anual realizat la nivel internaţional de Manpower confirmă acest lucru. Din cei 750 

de angajatori români intervievaţi cu privire la dificultatea ocupării posturilor din companie, 36% 

declară că au probleme în găsirea unor specialişti care să răspundă nivelului de performanţă cerut 

pentru ocuparea poziţiilor vacante. Astfel, România se situează aproape de media globală de 31%. 

Raportul a identificat cele mai căutate 25 de meserii, prin agregarea mai multor surse de 

informaţii:  

agenţiile de ocupare din Europa; 

firmele de recrutare şi de servicii de muncă temporară; 

motoarele de joburi online; 

statisticile Eurostat.  

Printre cele mai cutate tipuri de joburi figurează protejarea mediului înconjurator. Până la 

sfârşitul deceniului, aşa-numitele joburi verzi vor avea o creştere spectaculoasă. Din ce în ce mai 

multe companii vor solicita specialişti care să implementeze soluţii de protejare a mediului 

înconjurator. Astfel, sectorul ecologist va oferi o gama largă de locuri de muncă, de la tehnicieni de 

instalare a panourilor solare, la cercetare şi dezvoltare, managementul deşeurilor sau reducerea 

costurilor.  

Perioada de criza a stopat investiţia în aceasta direcţie, dar specialiştii estimează că până în 

anul 2020 numărul de locuri de muncă în acest domeniu se va majora cu aproximativ 50%. 

 Pentru întocmirea listei cu cele 500 de meserii preponderente în perspectiva anilor 2018 -2023 

a fost realizată, într-o prima etapă, o analiză a pieţei forţei de muncă din România la nivelul anului 

2017, luându-se în considerare: 

 structura populaţiei ocupate; 

 structura populaţiei aflate în şomaj; 

 structura populaţiei inactive; 

 evoluţia ocupaţiilor la nivel naţional pe grupe de ocupaţii; 

 previziunile privind domeniul ocupării; 

 meseriile tradiţionale ale anumitor zone şi regiuni geografice; 

 meseriile de perspectivă şi considerate ca fiind importante pentru toate regiunile şi zonele 

geografice ale ţării, datele fiind furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Muncii. 

 

Extras din lista meseriilor preponderente pe piaţa muncii în perspectiva anilor 2018- 2023 

 

Nr.crt Meserii/ calificari COR Nivel de pregătire 

1. analist calitate 325707 Medii sau postliceale 

2. confectioner tmplarie din aluminiu si 

mase plastice 

712409 Medii 

3. constructor – montator de structuri 

metalice 

721421 Medii 

4. controlor calitate 754301 Medii 

5. controlor de conformitate în 

industria constructoare de masini 

313904 Medii sau postliceale 

6. electrician de întretinere si reparatii 741307 Medii 
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7. electrician montare si reparatii aparataj 

electric de protectie, relee, automatizare 

741206 Medii 

8. electromecanic masini si echipamente 

electrice 

741215 Medii 

9. electronist depanator utilaje calcul 742102 Medii 

10. frigoriferist (frigotehnist) 712701 Medii 

11. lacatus mecanic de întretinere si reparatii 

universale 

721424 Medii 

12. maistru lacatus mecanic 311505 Medii sau postliceale 

13. maistru mecanic 311508 Medii sau postliceale 

14. operator productie RTV 352113 Medii sau postliceale 

15. strungar universal 722413 Medii 

16. sudor 721208 Medii 

17. tehnician electromecanic 311305 Medii sau postliceale 

18. tehnician în protectia mediului (tehnician 

ecolog) 

314106 Medii sau postliceale 

19. tehnician mecanic 311519 Medii sau postliceale 

20. tehnician protectia muncii 314106 Medii sau postliceale 

21. tehnoredactor 343507 Medii sau postliceale 

22. tehnician-operator la roboti industriali 313902 Medii sau postliceale 

23. tehnician masini si utilaje 311518 Medii sau postliceale 

24. tehnician gestiunea productiei 311912 Medii sau postliceale 

25. tehnician de echipamente TV 352132 Medii sau postliceale 

 

Învăţământul şi cercetarea ar trebui să aibă un rol fundamental în dezvoltarea viitoare a 

economiei regiunii. Deşi regiunea îndeplineşte funcţii asociate capitalei, administraţia publică este, 

de asemenea, un angajator important. Sectorul cel mai important este industria alimentară şi 

mecanică. 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării profesionale, 

apreciem următoarele:  

Scăderile prognozate pentru populaţia din grupa de vârstă  15-24 ani impun optimizarea 

ofertei de formare profesională iniţială prin:  

Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al potenţialului 

local şi zonal de dezvoltare socio-economică;  

Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli 

apropiate;  

Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolii pentru a acoperi nevoile 

locale şi regionale;  

Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a resurselor şi 

acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială; 

Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe 

calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. În acest 

context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei 

pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora.  

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă de cea 

din mediul urban (cu aproape 6%) ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională 

iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaţie 

şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor. 
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 Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea patrimoniului 

cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural. Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 

30- 64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor de formare continuă. Acest fapt reprezintă o 

importantă oportunitate pentru unităţile şcolare interesate în compensarea diminuării populaţiei 

şcolare.Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, în condiţiile noului statut al 

României de stat membru al UE, are ca efecte, datorită migraţiei externe, un important deficit de 

forţă de muncă. 

În ceea ce priveşte şcolile ÎPT, durabilitatea poate fi asigurată prin extinderea ofertei de 

cursuri de formare profesională a adulţilor pentru forţa de muncă actuală. Prin urmare, un accent tot 

mai mare trebuie pus pe conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi. 

 

 

Situaţia locurilor de muncă vacante 

          Capitala României a cunoscut un ritm de creştere economică mult mai alert decât celelalte 

regiuni ale ţării, s-a adaptat cel mai rapid la schimbările economice şi sociale produse de tranziţie şi 

a atras cele mai multe investiţii străine directe. În regiune sunt prezente toate ramurile industriale, 

Bucureşti-Ilfov reprezentând principala aglomerare industrială din ţară, dar forţa de muncă s-a 

reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, spre servicii, care în prezent contribuie cel mai mult la 

economia regiunii. 

          Tot aici se înregistreaza cel mai alert ritm de creştere a unor sectoare precum construcţiile şi 

imobiliarele, evoluţii rapide înregistrând şi activităţile de retail, de distribuţie şi de management. 

Cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori s-a referit, în iulie-

septembrie 2018, la ocupaţiile de mecanici auto, șoferi de TIR, lucrători comerciali. 

O serie de domenii de formare profesională înregistrează o balanţă pozitivă în ce priveşte 

diferenţa locuri de muncă vacante-şomeri : domeniul mecanică, domeniul servicii şi domeniul 

resurse naturale.  

Cei mai puţini angajatori care au sesizat dificultăţi în ocuparea locurilor de muncă vacante au 

fost cei din Bucureşti (13% din eşantion) . 

Pentru şcoala postliceală, domeniile cu dinamică pozitivă la nivel regional (tendinţă de 

creştere a locurilor de muncă şi balanţă pozitivă locuri de muncă-şomeri) sunt: economic, servicii, 

sănătate şi asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică, protecţia mediului. 

 

Grupuri-ţintă 

 

Asolvenţii de gimnaziu care doresc să obţină a calificare profesională în domeniul tehnic şi 

protecţia mediului. 

Absolvenţii de liceu care doresc să obţină a calificare superioară în domeniul informatică 

(tehnicienii echipamente de calcul). 

Oferta educaţională a şcolii se adresează absolvenţilor din sectorul 2 şi 3 cât şi celor din 

Voluntari, comuna Pantelimon, Cernica care optează pentru continuarea studiilor la Liceul 

Tehnologic ”Ion I.C.Brătianu”. 

 

Mediul economic 

În anul 2018 contribuţia primelor cinci sectoare la formarea valorii brute adaugate în regiunea 

Bucureşti- Ilfov a fost următoarea: afaceri imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate, 

inclusive intermedieri financiare- 25,33% din valoarea adăugată brută totală; industrie, inclusiv 

energie electrică, termică, gaze şi apă- 20.90%; comerţ- 14,28%; transportul şi comunicaţiile- 

14,96%. 
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Elemente care trebuie luate în considerare 

Realizarea în România a obiectivelor asumate prin aderarea la programul european Educaţie şi 

Formare Profesională 2012 presupune, analog situaţiei din multe alte state europene, măsuri de 

reformă susţinute vizând majoritatea componentelor sistemului educaţional şi de formare 

profesională: structură, conţinut, administrare (management). 

Analizând situaţia existentă şi având în vedere reperele decizionale cuprinse în documentele 

programatice naţionale şi europene, Ministerul Educaţiei Naționale a identificat ca fiind prioritare:  

1)Dezvoltarea resurselor umane pentru societatea şi economia bazate pe cunoaştere. Pe termen 

scurt şi mediu sunt vizate: 

2)Revizuirea finalităţilor şi structurii învăţământului obligatoriu; 

3)Dezvoltarea şi implementarea iniţiativei eLearning; 

4)Asigurarea accesului tuturor la educaţie de calitate.  

5)Creşterea accesului în învăţământul profesional şi tehnic şi asigurarea adaptării acestuia la 

cerinţele pieţei muncii, în scopul asigurării coeziunii economice şi sociale. 

Având în vedere noile cerinţe ale educaţiei de bază şi tendinţele europene de extindere a 

duratei învăţământului obligatoriu, se impune o nouă abordare curriculară care să aibă în vedere: 

1) Dobândirea de către elevi a competenţelor de bază, incluzând noile competenţe de bază 

necesare pentru societatea şi economia bazate pe cunoaştere; 

2)  Formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 

Elemente care trebuie luate în considerare ţinand cont de toate acestea sunt: 

Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local 

Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii 

Activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de formare profesională din 

regiune 

Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli 

Partenerii actuali şi cei potenţiali 

Schimbarea economică şi socială afectează configuraţia competenţelor de bază pe care fiecare 

persoană trebuie să le deţină ca o dotare minimală pentru a fi capabil să participe activ la activitatea 

productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate – de la nivelul local până la 

cel european. Noile competenţe de bază incluse sunt: competenţele în domeniul tehnologiei 

informatice, limbile străine, cultura tehnologică, spiritul antreprenorial şi competenţele sociale.  

Unele dintre aceste deprinderi (cum este alfabetizarea digitală) sunt cu adevărat noi, în vreme 

ce altele (cum sunt limbile străine) devin tot mai importante pentru mult mai mulţi oameni decât în 

trecut. Deprinderile sociale cum sunt încrederea de sine, auto-orientarea şi asumarea riscurilor sunt, 

de asemenea, din ce în ce mai importante. Pentru că oamenii se aşteaptă să fie capabili, să se 

comporte mult mai autonom decât în trecut.  

Deprinderile antreprenoriale oferă capacităţi pentru a se îmbunătăţi performanţele individuale 

la locul de muncă şi a se diversifica activităţile companiei; ele contribuie, totodată, la crearea de 

locuri de muncă, atât în cadrul întreprinderilor deja existente – cu precădere IMM-uri – cât şi în 

cazul micilor întreprinzători. A învăţa cum să înveţi, să te adaptezi la schimbare şi să dai un sens 

vastului flux de informaţie sunt acum deprinderi generice pe care fiecare trebuie să le dobândească. 

Angajatorii îşi cresc simţitor cerinţele privind capacitatea de învăţare, de dobândire rapidă de noi 

deprinderi şi de adaptare la noile provocări şi situaţii. 

Stăpânirea solidă a acestor deprinderi de bază este crucială pentru fiecare, dar ea este numai 

începutul învăţării permanente. Piaţa muncii din zilele noastre solicită schimbări permanente ale 

deprinderilor de bază, ale calificărilor şi ale experienţei.  

Absenţa sau nepotrivirea competenţelor, cu precădere în ceea ce priveşte TIC, sunt 

recunoscute ca fiind cauze principale ale creşterii continue a şomajului în anumite regiuni, ramuri 
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industriale sau în cadrul grupurilor sociale defavorizate. Acelora care nu sunt capabili, indiferent din 

ce motive, să dobândească pragul relevant de deprinderi de bază trebuie să li se ofere oportunităţi 

continue de a le dobândi, indiferent de cât de des eşuează în a reuşi, sau în a prelua ceea ce li s-a 

oferit deja. Învăţarea formală şi sistemele de instruire formale  – fie ele iniţiale, superioare sau 

continue pentru adulţi – trebuie să se asigure că fiecare individ dobândeşte, îşi îmbogăţeşte şi susţine 

un prag acceptabil de competenţe. 

 Domeniile învăţării non-formale joacă, de asemenea, un rol foarte important în această 

privinţă. Toate acestea necesită asigurarea de rezultate şi experienţă educaţională de înaltă calitate 

pentru cât mai multă lume posibil. Totodată solicită reevaluarea continuă a nivelurilor referinţelor, 

deprinderilor de bază astfel încât ceea ce se oferă la nivel educaţional să se potrivească cu ceea ce 

este necesar la nivel economic şi social. 

 

II.2. Analiza mediului intern 

 

II.2.1 Strategia şcolii 

 

Din materialele de analiză a activităţii anului şcolar şcolar 2019-2020 precum şi în urma 

asistenţelor şi observărilor la ore, se constată că aproximativ 92 % dintre profesori aplică metode şi 

strategii de învăţare moderne, folosesc materiale didactice, folosesc cu preponderenţă metode activ-

participative, aplică interdisciplinaritatea şi folosesc în învăţare metodele centrate pe elev, fapt care 

se reflectă în rezultatele examenelor de certificare a competenţelor profesionale. 

Încă din anul şcolar 2006-2007 s-au aplicat prevederile OG 75, privitor la asigurarea calităţii 

în educaţie la nivelul unităţii şcolare a fost înfiinţată Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

O preocupare deosebită a acestei comisii a fost imbunătaţirea activităţii în toate domeniile din 

şcoala, motiv pentru care au fost realizate o serie de proceduri. 

 

PROCEDURI C.E.A.C 

Proceduri operaționale: 

 
Nr. 

crt. 

Cod 

procedura 

Denumirea 

1 P.O. 01 Analiza culturii organizationale 

2 P.O. 02 Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor 

3 P.O. 03 Autoevaluarea institutionala 

4 P.O. 04 Procedura de lucru a comisiei de evaluare si asigurare a calitatii 

5 P.O. 05 Implicarea parintilor in educatie 

6 P.O. 06 Acoperirea orelor de curs în cazul absenței neașteptate a cadrelor didactice 

7 P.O. 07 Comportamentul in caz de cutremur 

8 P.O. 08 Comportamentul in caz de inundatie 

9 P.O. 09 Rezolvare a starilor conflictuale 
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10 P.O. 10 Centralizarea rezultatelor la invatatura 

11 P.O. 11 Monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational 

12 P.O. 12 Intocmirea regulamentului intern 

13 P.O. 13 Monitorizarea activitatii extracurriculare 

14 P.O. 14 Gestionarea situatiilor de criza 

15 P.O. 15 Identificarea si incluziunea elevilor in situatii de risc/ cu cerinte educationale 

speciale 

16 P.O. 16 Completarea si folosirea catalogului la clasa 

17 P.O. 17 Stabilirea graficului de serviciu pe scoala 

18 P.O. 18 Obtinerea feedback-ului din partea elevilor 

19 P.O. 19 Colectarea si sintetizarea regulata a opiniilor si propunerilor elevilor, parintilor si 

a altor factori interesati 

20 P.O. 20 Revizuirea planului de actiuni strategice 

21 P.O. 21 Selectia membrilor Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii 

22 P.O. 22 Evaluarea rezultatelor invatarii 

23 P.O. 23 Evolutia performantelor scolare utilizand sistemul national de indicatori privind 

educatia 

24 P.O. 24 Combaterea insuccesului scolar 

25 P.O. 25 Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului scolar 

26 P.O. 26 Organizarea si desfasurarea programului ''Scoala Altfel'' 

27 P.O. 27 Activitati extracurriculare 

28 P.O. 28 Insertia profesionala pentru cadrele noi, fara experienta 

29 P.O. 29 Observarea procesului de predare - invatare 

30 P.O. 30 Revizuirea periodica a activitatilor extrascolare 

31 P.O. 31 Elaborarea si dezvoltarea planul de actiune al scolii 

32 P.S.Q. 01 Controlul documentelor 

33 P.S.Q. 02 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

34 P.O. 32 Controlul procesului neconform 

35 P.O. 33 Accesibilitatea la tehnologie (TIC) a elevilor si a personalului angajat, in 

interesul invatamantului 

36 P.O. 34 Ritmicitatea notarii 

37 P.O. 35 Monitorizarea performantei scolare 
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38 P.O. 36 Actiuni corective – Tratarea reclamațiilor 

39 P.O. 37 Managementul resurselor umane 

40 P.O. 38 Elaborarea si aplicarea chestionarelor 

41 P.O. 39 Pregatirea suplimentara  a  elevilor 

42 P.O. 40 Elaborarea, aplicarea si verificarea orarului unitatii 

43 P.O. 41 Programe pentru examene 

44 P.O. 42 Siguranta elevilor, personalului si  bunurilor unitatii 

45 P.O. 43 Evaluarea  portofoliilor  elevilor 

46 P.O. 44 Evaluarea  portofoliilor  profesorilor 

47 P.O. 45 Insuccesul scolar 

48 P.O. 46 Masurarea satisfactiei beneficiarului 

49 P.O. 47 Comunicarea institutionala cu alte institutii de educatie 

50 P.O. 48 Comunicarea formala externa cu parintii 

51 P.O. 49 Comunicarea formala externa cu angajatorii si cu alte institurii si grupuri 

semnificative de interes 

52 P.O. 50 Comunicarea interna cu personalul unitatii 

53 P.O. 51 Imbunatatirea activitatii unitatii, in ceea ce priveste principiul de calitate 

„orientare spre beneficiar” 

54 P.O. 52 Organizarea si desfasurarea taberelor, excursiilor, drumetiilor 

55 P.O. 53 Sistemul de gestionare a informatiilor – accesul la informatiile de interes public 

56 P.O. 54 Elaborarea, validarea si aprobarea ofertei educationale 

57 P.O. 55 Solutionare probleme ce se pot ivi in activitatea curenta 

58 P.O. 56 Incadrarea personal plata cu  ora_cumul 

59 P.O. 57 Actiuni  preventive 

60 P.O. 58 Monitorizare obiective PDI 
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PROCEDURI SCIM 

Instructiunea MEN Nr. 1/ 2017 din 19.01.2018 

NR. COMPARTIMENT DENUMIRE PROCEDURA 

 

COD 

1 Comisia 

SCIM 

Desemnarea consilier etică PO-01.01 

2 Comisia 

SCIM 

Elaborarea codului de etică PO-01.02 

3 Comisia 

SCIM 

Semnalarea neregularităţilor   PO-01.03 

4 Comisia 

SCIM 

Cercetare disciplinară   PO-01.04 

5 Comisia 

SCIM 

Identificarea şi gestionarea abaterilor   PO-01.05 

6 Comisia 

SCIM 

Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post   PO-02.01 

7 Comisia 

SCIM 

Identificarea şi monitorizarea funcţiilor sensibile   PO-02.02 

8 Comisia 

SCIM 

Evaluarea performanţelor angajaţilor   PO-03.01 

9 Comisia 

SCIM 

Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat   PO-03.02 

10 Comisia 

SCIM 

Analizarea şi stabilirea structurii PO-03.01 

11 Comisia 

SCIM 

Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ   PO-05.01 

12 Comisia 

SCIM 

Stabilirea şi reevaluarea obiectivelor   PO-05.02 

13 Comisia 

SCIM 

Planificarea resurselor în vederea atingerii PO-06.01 

14 Comisia 

SCIM 

Raportarea periodică a realizării activităţilor asociate îndeplinirii 

obiectivelor stabilite în planurile manageriale   

PO-06.02 

15 Comisia 

SCIM 

Monitorizarea şi raportarea performanţelor   PO-07.01 

16 Comisia 

SCIM 

Implementarea sistemului de control intern managerial   PO-08.01 

17 Comisia 

SCIM 

Determinarea expunerii la risc  PO-08.02 

18 Comisia 

SCIM 

Desemnarea comisiei de control intern managerial   PO-91.01 
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19 Comisia 

SCIM 

Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale   PO-91.02 

20 Comisia 

SCIM 

Constituirea şi completarea dosarelor personale ale angajaţilor   PO-92.01 

21 Comisia 

SCIM 

Organizarea concursurilor de angajare   PO-92.02 

22 Comisia 

SCIM 

Programarea, modificarea şi efectuarea concediilor de odihnă   PO-92.03 

23 Comisia 

SCIM 

Întocmirea registrului general al angajaţilor   PO-92.04 

24 Comisia 

SCIM 

Întocmire pontaj   PO-92.05 

25 Comisia 

SCIM 

Întocmire state plată   PO-92.06 

26 Comisia 

SCIM 

Elaborarea şi aplicarea deciziilor   PO-92.07 

27 Comisia 

SCIM 

Emiterea adeverintelor  PO-92.08 

28 Comisia 

SCIM 

Gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare   PO-92.09 

29 Comisia 

SCIM 

Întocmirea bugetului PO-93.01 

30 Comisia 

SCIM 

Întocmire alop PO-93.02 

31 Comisia 

SCIM 

Întocmirea registrului cartea mare PO-93.03 

32 Comisia 

SCIM 

Întocmirea registrului jurnal PO-93.04 

33 Comisia 

SCIM 

Înregistrarea în contabilitate PO-93.05 

34 Comisia 

SCIM 

Control financiar preventiv propriu PO-93.06 

35 Comisia 

SCIM 

Achiziții publice PO-93.07 

36 Comisia 

SCIM 

Gestionarea materialelor igienizare   PO-94.01 

37 Comisia 

SCIM 

Utilizare autoturism/microbuz şcolar   PO-94.02 

38 Comisia 

SCIM 

Utilizare foi parcurs şi foi de activităţi zilnice (faz) PO-94.03 

39 Comisia Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ   PO-94.04 
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SCIM 

40 Comisia 

SCIM 

Gestionarea deşeurilor   PO-94.05 

41 Comisia 

SCIM 

Gestionarea fondului de carte   PO-95.01 

42 Comisia 

SCIM 

Utilizarea fondului de carte PO-95.02 

43 Comisia 

SCIM 

Organizarea şi funcţionarea consiliului profesoral (cp) PO-96.01 

44 Comisia 

SCIM 

Desemnarea membrilor consiliului de administraţie   PO-96.02 

45 Comisia 

SCIM 

Organizarea şi funcţionarea comisiilor metodice / catedrelor / consiliilor   PO-96.03 

46 Comisia 

SCIM 

Alegerea curriculumului la decizia şcolii (cds) PO-96.04 

47 Comisia 

SCIM 

Prevenirea şi combaterea violenţei   PO-96.05 

48 Comisia 

SCIM 

Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar   PO-96.06 

49 Comisia 

SCIM 

Stabilirea şi acordarea burselor   PO-96.07 

50 Comisia 

SCIM 

Evaluarea şi urmărirea progresului şcolar   PO-96.08 

51 Comisia 

SCIM 

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă   PO-92.09 

52 Comisia 

SCIM 

Organizarea și desfășurarea examenelor de diferență PO-96.10 

53 Comisia 

SCIM 

Comportamentul și ținuta elevilor PO-96.11 

54 Comisia 

SCIM 

Sancționarea elevilor PO-96.12 

55 Comisia 

SCIM 

Organizarea și acordarea primului ajutor în caz de accident PO-96.13 

56 Comisia 

SCIM 

Organizarea și desfășurarea evacuării în caz de incendiu PO-96.14 

57 Comisia 

SCIM 

Instruirea privind protecția muncii PO-96.15 

58 Comisia 

SCIM 

Elaborarea planificărilor PO-96.16 

59 Comisia 

SCIM 

Consemnarea notelor și absențelor în catalog PO-96.17 
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60 Comisia 

SCIM 

Efectuarea asistențelor la clasă PO-96.18 

61 Comisia 

SCIM 

Organizarea și funcționarea consiliului de administrație (c.a.) PO-97.01 

62 Comisia 

SCIM 

Emiterea hotărârilor consiliului de administrație PO-97.02 

63 Comisia 

SCIM 

Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administrație PO-97.03 

64 Comisia 

SCIM 

Sancționarea disciplinară PO-97.04 

65 Comisia 

SCIM 

Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de invățământ PO-10.01 

66 Comisia 

SCIM 

Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de 

invățământ 

PO-11.01 

67 Comisia 

SCIM 

Realizarea circuitului informațiilor PO-12.01 

68 Comisia 

SCIM 

Comunicarea inter și intrainstituțională PO-12.02 

69 Comisia 

SCIM 

Corespondența inter și intrainstituțională PO-12.03 

70 Comisia 

SCIM 

Realizarea circuitului documentelor PO-13.01 

71 Comisia 

SCIM 

Arhivarea documentelor PO-13.02 

72 Comisia 

SCIM 

Realizarea activităților de inventariere PO-13.03 

73 Comisia 

SCIM 

Raportarea contabilă și financiară PO-14.01 

74 Comisia 

SCIM 

Utilizarea resurselor în activitățile desfășurate în unitatea de învățământ PO-14.02 

75 Comisia 

SCIM 

Întocmirea bugetului PO-93.01 

76 Comisia 

SCIM 

Întocmire alop PO-93.02 

77 Comisia 

SCIM 

Întocmirea registrului cartea mare PO-93.03 

78 Comisia 

SCIM 

Întocmirea registrului jurnal PO-93.04 

79 Comisia 

SCIM 

Înregistrarea în contabilitate PO-93.05 

80 Comisia Control financiar preventiv propriu PO-93.06 
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SCIM 

81 Comisia 

SCIM 

Achiziții publice PO-93.07 

82 Comisia 

SCIM 

Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial PO-15.01 

83 Comisia 

SCIM 

Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial 

la nivelul unităților de învățământ 

PO-15.02 

 

 

 

PROCEDURI SCIM 

ORDINUL 600/2018 

 
NR. 

CRT. 

COMPARTIMENT DENUMIRE PROCEDURA 

 

COD 

1 Comisia SCIM Stabilire a cadrului unitar pentru desfăşurarea, de către secretariatul 

Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de monitorizare, consiliere / 

îndrumare metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M. 

P.S.M.-01 

2 Comisia SCIM Implementarea codului de conduita al entitatii P.S.M 02 

3 Comisia SCIM Intocmirea si actualizarea registrului de riscuri P.S.M 03 

4 Comisia SCIM Implementarea Standardului 1 – Etica si integritatea P.S. 01 

5 Comisia SCIM Implementarea Standardului 2 – Atributii, functii, sarcini P.S. 02 

6 Comisia SCIM Implementarea Standardului 5 - Obiective P.S. 03 

7 Comisia SCIM Implementarea Standardului 6 - Planificarea P.S. 04 

8 Comisia SCIM Implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performantelor P.S. 05 

9 Comisia SCIM Implementarea Standardului 8 – Managementul riscului P.S. 06 

10 Comisia SCIM Implementarea Standardului 9 – Proceduri P.S. 07 

11 Comisia SCIM Implementarea Standardului 11 – Continuitatea activitatii P.S. 08 

12 Comisia SCIM Implementarea Standardului 12 – Informarea si comunicarea P.S. 09 

13 Comisia SCIM Implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor P.S. 10 

14 CONTABILITATE Sistemul National de Raportare Forexebug – Acces Aplicatie CAB  P.O.Ctb.01 

15 CONTABILITATE Modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare  P.O.Ctb.02 

16 CONTABILITATE Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor 

proprii 

P.O.Ctb.03 

17 CONTABILITATE Elaborarea, verificarea, controlul si raportarea situatiilor lunare, 

trimestriale si anuale  

P.O.Ctb.04 

18 CONTABILITATE Organizarea si conducerea contabilitatii P.O.Ctb.05 

19 CONTABILITATE Inregistrarea, acordarea si justificarea  avansurilor in numerar P.O.Ctb.06 

20 CONTABILITATE Completarea registrului de casa P.O.Ctb.07 

21 CONTABILITATE Gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar P.O.Ctb.08 

22 CONTABILITATE Întocmirea declarației 112 pentru ANAF P.O.Ctb.09 

23 CONTABILITATE Arhivarea documentelor P.O.Ctb.10 

24 CONTABILITATE Circuitul documentelor financiar contabile P.O.Ctb.11 

25 CONTABILITATE Aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri si consumurile 

acestora  

P.O.Ctb.12 

26 CONTABILITATE Reevaluarea patrimoniului unității  P.O.Ctb.13 

27 CONTABILITATE Scoaterea din functiune, declasarea si casarea mijloacelor fixe si a 

obiectivelor de inventar   

P.O.Ctb.14 

28 CONTABILITATE Decontarea navetei  P.O.Ctb.15 

29 CONTABILITATE Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale  P.O.Ctb.16 

30 CONTABILITATE Calculul, inregistrarea, raportarea si  decontarea contributiilor 

angajatorului la FNUASS si a indemnizatiilor pentru concedii medicale 

ce se suporta din FNUASS  

P.O.Ctb.17 
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31 CONTABILITATE Recuperarea unei sume, incasate necuvenit de catre angajat  P.O.Ctb.18 

32 ACHIZITII 

PUBLICE 

Întocmirea programului anual de achiziții publice  P.O.AP.01 

33 ACHIZITII 

PUBLICE 

Desfasurarea achizitiilor prin cumparare directa P.O.AP.02 

34 ACHIZITII 

PUBLICE 

Aplicarea procedurii de achiziție publică procedura simplificată P.O.AP.03 

35 ACHIZITII 

PUBLICE 

Dosarul achiziției publice  P.O.AP.04 

36 SECRETARIAT Utilizarea aplicatiei sowtware EDUSAL pentru intocmirea 

documentelor cuprinzand drepturile salariale ale personalului 

P.O.Scr.01 

37 SECRETARIAT Managementul resurselor umane  P.O.Scr.02 

38 SECRETARIAT Completarea si raportarea evidentei salariatilor utilizand aplicatia 

software REVISAL 

P.O.Scr.03 

39 SECRETARIAT Elaborarea contractelor de munca a personalului  P.O.Scr.04 

40 SECRETARIAT Evidenta prezentei, invoirilor si concediilor  P.O.Scr.05 

41 SECRETARIAT Modul de completare a registrului matricol  P.O.Scr.06 

42 SECRETARIAT Transferul elevilor  P.O.Scr.07 

43 SECRETARIAT Securizarea informatiilor si datelor  P.O.Scr.08 

44 SECRETARIAT Evaluarea performantei personalului didactic si didactic auxiliar  P.O.Scr.09 

45 SECRETARIAT Introducerea si asocierea elevilor in SIIIR  P.O. Scr.10 

46 SECRETARIAT Acordarea voucherelor de vacanță P.O. Scr.11 

47 SECRETARIAT Prelucrare date personale P.O. Scr.12 

48 SECRETARIAT Stabilirea modalitatilor de informare si comunicare interna si externa P.O. Scr.13 

49 SECRETARIAT Organizarea si functionarea activitatii de evidenta si gestionare a 

manualelor scolare 

P.O. Scr.14 

50 ADMINISTRATIV Curatenia si dezinfectia din unitate P.O.Ad.01 

51 ADMINISTRATIV Securitatea si sanatatea in munca  P.O.Ad.02 

52 ADMINISTRATIV Accesul persoanelor straine in incinta unitatii scolare P.O.Ad.03 

53 ADMINISTRATIV Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor P.O.Ad.04 

54 ADMINISTRATIV  Distribuirea produselor lactate si de panificatie  P.O. Ad 05 

55 ADMINISTRATIV Evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor din cadrul 

bibliotecii 

P.O. Bbl.01 

 

 

La nivelul unităţii de învăţământ s-a format un colectiv de observatori care alături de 

conducerea unităţii şolare a urmărit şi evaluat procesul de predare-învăţare. Începând cu anul şcolar 

2006-2007 se desfășoară activitatea de monitorizare internă de două ori pe an, activitate care  stă la 

baza întocmirii raportului de autoevaluare. 

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” pune la dispoziţia elevilor un curriculum cuprinzător, 

relevant şi diferenţiat pe domenii astfel încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede 

abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate tehnică cât şi al ştiinţelor exacte. 

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” şi – a propus următoarele obiective strategice pentru 

atingerea acestor ţinte: 

 

Obiectivul strategic 1  – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de 

formare profesională 

1.1 Îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor 

1.2 Dezvoltarea competenţelor necesare societăţii cunoaşterii 

1.3 Asigurarea accesului tuturor la tehnologia informaţiei şi comunicării 

1.4 Creşterea recrutării pentru studii ştiinţifice şi tehnice 

1.5 Utilizarea la maximum a resurselor 
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Obiectivul strategic 2  – Facilitarea accesului tuturor la sistemele educaţionale şi de formare 

profesională 

2.1 Deschiderea mediului de învăţare 

2.2 Creşterea atractivităţii învăţării 

2.3 Susţinerea cetăţeniei active, egalităţii de şanse şi coeziunii sociale  

 

Obiectivul strategic 3  – Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională 

 

3.1 Întărirea legăturilor cu munca, cercetarea şi societatea în întregul său 

3.2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

3.3 Îmbunătăţirea învăţării limbilor moderne 

3.4 Creşterea mobilităţii şi schimbului 

3.5 Întărirea cooperării europene 

 

Elevii vor urma studii riguroase prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului  naţional,  în  

cel  diferenţiat  şi  în curriculum-ul  la  decizia şcolii, la care se adaugă o ofertă diversificată de 

discipline de specialitate pentru formarea deprinderilor necesare însuşirii specializărilor în domeniul 

tehnic. Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu pentru 

opţiuni şi mai ales pentru atingerea de către elevi a unui set de obiective esenţiale: 

  formarea competenţelor lingvistice (naţională, moderne) 

  însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie) 

  stăpânirea matematicii; 

  formarea competenţelor digitale 

  cunoaşterea generală a societăţii; 

  practicarea sportului; 

 formarea spiritului antreprenorial; 

  pregătirea tehnologică şi informatică; 

Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” îşi propune consolidarea poziţiei pe care o are în 

formarea profesională a specialiştilor din domeniul mecanic şi servicii de nivel 3 şi 4 astfel: 

 printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera specializărilor din 

acest domeniu cu noi calificari 

 prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară. 

 prin calitatea generală a predării şi învăţării. 

 

             Asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ 

 În anul şcolar 2017/ 2018 s-a constatat la cadrele didactice, rigoare ştiinţifică şi metodică, 

adecvarea strategiilor didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele operaţionale propuse, la 

nivelul clasei şi la vârsta elevilor. 

 Notarea a fost, în general, ritmică şi obiectivă, elevii fiind antrenaţi în autoevaluare şi 

coevaluare. Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru 

majoritatea cadrelor didactice, elevii au fost, în general, capabili să înţeleagă mesajele scrise sau 

orale, să extragă esenţialul din conţinuturile învăţate, să folosească cunoştinţele acumulate în 

abordarea unor noi tematici, să-şi exprime şi să-şi argumenteze opiniile personale. 

 Cadrele didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de formarea 

deprinderilor de activitate intelectuală. 

 Relaţiile dintre elevi şi personalul didactic au fost corecte şi principiale, organizarea orelor, 

atmosfera din clasa şi relaţiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-

învăţare-evaluare. 
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II.2.2. Rezultatele elevilor an școlar 2019-2020 

 

Din analiza rezultatelor la învăţătură pe ultimii trei ani (rapoartele de analiza anuale) se 

constată: 

media de admitere în clasa a IX a în ultimii ani este într-o ușoară creștere; 

procentul de promovabilitate pe şcoală se mentine aproximativ acelaşi; 

media de absolvire a clasei a X a este superioară mediei de absolvire a clasei a IX a; 

in clasele a XI-a si a XII-a , valoarea adaugata este evidenta; 

din analiza rezultatelor la concursurile şcolare s-a constatat că acestea sunt mai bune in 

ultimii 2 ani şcolari, dar sub nivelul aşteptărilor. 

Cu toate ca elevii intră în sistem tot mai slab pregătiţi ( lucru constatat la testarea iniţială ) 

rezultatele finale sunt puțin mai bune . Acest lucru a fost posibil si datorita : 

desfăşurării unor activităţi extraşcolare care au valorificat talentul şi aptitudinile elevilor 

valorificării abilităţilor specifice fiecărui elev în domeniile care îl interesează; 

realizării unui dialog constructiv atât între diriginte şi elev, cât şi între aceştia şi consilierul 

şcolar; 

dotării bibliotecii unităţii şcolare cu reviste, ziare, broşuri din domeniile care suscită 

interesul tinerilor (informatica, ecologia, divertisment, călătorii, locuri de munca etc.) 

Rezultatele obţinute se datorează: 

pregătirii  realizată de profesorii liceului prin ore de meditaţii, consultaţii și pregătirii prin 

programul ROSE. 

* pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale 

* pentru pregătirea olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

* folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ specifice (cărţi, culegeri, mijloace audio-

vizuale etc.). 

Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3 susţinut de către elevii claselor a 

XI-a şcoală profesională s-a încheiat cu promovabilitate de 100%. 

S-a constatat o scadere a procentului de bacalaureat la modificarea metodologiei in ceea ce 

priveste disciplinele la care se sustin probele de bacalaureat sau modul de desfasurare a examenului. 

Rezultatele slabe obţinute se datorează:  

60%  dintre elevii absolventi sunt elevi admişi în liceu care nu au sustinut testele naţionale 

din clasa a VIII a, iar 40% dintre absolvenţi, cursuri de zi au avut mediile sub 5 la tezele unice.   

pregatirii insuficiente şi lipsa de interes a elevilor faţă de acest examen, deşi profesorii au 

organizat ore suplimentare de meditaţii-consultaţii în şcoală.  

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 

Cabinet asistenţă psihopedagogică – psiholog prof. Grigore Alexandru 

 Obiectivele generale specifice  

 Facilitarea cunoaşterii şi autocunoaşterii elevilor 

 Favorizarea adaptării şi integrării sociale 

 Facilitarea şi optimizarea adaptării elevului la cerinţele şcolii 

 Adaptarea activităţilor din şcoală la nevoile elevilor 

 Prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc 

 Dezvoltarea personală a elevilor 

 Orientarea carierei 

 Obiective operaţionale 

 Asigurarea instrumentelor necesare desfăşurării activităţii de asistenţă psihopedagogică 
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 Asistarea şi facilitarea dezvoltării personale a elevilor 

 Asistarea cadrelor didactice în activitatea cu elevii cu dificultăţi de adaptare 

 Identificarea elevilor aflaţi în situaţie de eşec, abandon şcolar, cu parinţi plecaţi în 

 străinătate 

 Asistarea recuperării psihopedagogice a elevilor cu dificultăţi de învăţare – prevenirea 

eşecului şcolar 

 Informarea şi consilierea elevilor în probleme privind carieră. 

Consiliere de grup la clasă 

Consiliere de 

grup la clasă 

Număr 

total activităţi 

Număr total 

beneficiari 

Tematica abordată 

6 25 Succesul profesional – Junior 

Achievement 

2 11 Autocunoasterea si dezvoltarea personala 

1 15 Increderea in sine 

1 10 Viata dupa abandonul scolar 

1 21 Modalitati alternative de rezolvare a 

conflictelor 

2 27 Dezvoltarea responsabilitatii sociale 

1 20 Eficienta masurilor importiva violentei 

7 16 Cunoasterea intereselor si alegerea 

carierei 

 

 

PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DERULATE 

 
Nr crt Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

PROFESORI 

(în cabinet) 

1 

Informare şi consiliere 

 

Nr. Elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. Părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. Profesori consiliaţi 

individual 

1. Cunoaştere şi autocunoaştere 21   

2.  Adaptarea elevilor la mediul 

şcolar 

25 3 4 

3.  Adaptarea şcolii la nevoile 

elevilor în conformitate cu 

standardele curriculare 

   

4. Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-

profesori 

18 4  

5. Stil de viaţă sănătos 5   

6. Prevenirea comportamentelor 

agresive 

6   

7.Consecinţele abandonului şcolar 5   

2 

Problematica (cazuistica) cu cea 

mai mare frecvenţă înregistrată în 

unitate 

-esec scolar 

- abandon scolar 

-dificultati de relationare 

3 Copii cu CES (cu diagnostic) 
Nr. Cazuri în unitatea şcolară Nr. Copii în proces de consiliere la nivelul cabinetului 

3 2 
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CONSILIERE DE GRUP an scolar 2019-2020 
1.1Număr de beneficiari 

 

Consiliere 

de grup 

în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

      1 4     

 
1.2Activităţi de consiliere de grup 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

Activitati de informare   

Activitati de formare de abilități  

Activitati de prevenire  

 

3 

3 

2 

 

 

70 

30 

30 

 

130 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

     

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

        

                  1.3 Programe de consiliere de grup 
                    Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu 

elevii 

Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiari 

programe  

Programe de auto / intercunoaştere / dezvoltare personală  1 70 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale 

şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

  

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă / dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului / abandonului școlar) 
  

Orientarea carierei  2 30 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
1 30 

Total: 130 
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                      1.4 Detalierea programelor de consiliere de grup 
 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Eu și colegii mei 

(autocunoaștere) 

 

 

Consiliere educațională și 

orientare în carieră 

 

 

Știu să spun NU în fața 

tentațiilor 

urban 

 

 

 

urban 

 

 

 

urban 

 elevi de 

clasa a IX-a 

și a X-a  

 

elevi clasa a 

XI-a și a 

XII-a 

 

elevi clasa a 

IX-a și a X-

a 

profesională 

 

 

3  

 

        

         

3 

 

 

 

2 

 

 

70 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

130 

 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

       

 

Implicarea în proiecte şi programe 

 
Nr. 

Crt 

Titulul proiectului/ 

programului 

 

Calitatea 

 (iniţiator, 

participant, 

colaborator

) 

Tipul 

(local, 

regional, 

naţional, 

european

) 

Finantare Loc de 

desfăşurare 

Grup ţintă Durata 

(în 

luni) 
Fără 

finantare 

finanţar

e 

internă 

(şcoală, 

consiliul 

local 

etc) 

Finanţare 

externă 

(fonduri 

UE) 

1 Drogurile – o 

viaţǎ pierdutǎ, 

Initiator  Fara 

finantare 

  Scoala Eleve clasa 

a IX-a 

6 luni 

2 Școli-ambasador 

ale Parlamentului 

European 

Initiator  Fara 

finantare 

  Scoala Elevii 

claselor 

terminale 

6 luni 

3 Proiectul Civitas : 

Școala 

bucureșteană  

Dezbate Alege!       

Initiator 

 

 

 

 

 

 Fara 

finantare 

  Scoala Elevi a IX-

a, a X-a si a 

XI-a 

9 luni 
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4. Proiectul ” Yeei”- 

Antreprenoriat la 

puterea tinerilor      

Initiator  Fără 

finanțare 

  Școala Elevii 

claselor a 

IX a și a X 

a 

2 ani 

5. Proiectul Guerilla 

Verde 

Inițiator  Fără 

finanțare 

  Școala Toți elevii  

6. Proiectul ROSE  Inițiator    Cu 

finanțare 

de la 

Banca 

Mondială 

Școala Elevii 

claselor a 

IX a – a 

XII a ,liceu 

zi 

3 ani 

 

 

 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE 

Programe internaţionale, naţionale, comunitare 

 Proiectul„World’s Largest Lesson”  prof. Diplașu Elena, Bogdan Crina, Spornic Olguța, 

Barosan Marin. 

 Concursul Naţional ”Cine învaţă, ştie!” la concursul organizat de Liceul Tehnologic 

Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive, Buzău, elevi ai clasei a IX-a A, prof. Ion 

Liliana. 

  Proiectul ”Guerilla verde” , elevi ai clasei a IX-a A a X-a P, a XI-a P, prof. Liliana Ion, 

Olguța Spornic, Marin Barosan. 

 Proiectul ”Drogurile  o viaţǎ pierdutǎ”, elevii clasei a IX-a și a X-a A, prof. Liliana Ion, 

Ruxandra Petrescu,Surdu Elena. 

 Proiectul”Școli-ambasador ale Parlamentului European” la clasa a IX-a P1 –  elevi ai 

clasei a X-a P, a XII-a A, prof. Olguța Spornic, Diplașu Elena, Bogdan Crina. 

 Proiectul Civitas : ”Școala bucureșteană  Dezbate Alege! ”      Prof. Gibaru Victoria., 

Crăciun Alina, Cristodor Raluca, Ion Liliana, Spornic Olguța. 

 Proiectul ROSE , prof. Millea Florica, Farcaș –Flamaropol Dana Claudia, Uceanu Maria, 

Crăciun Alina, Bogdan Crina, Duțu Adrian, Micu Dorina. 

 Proiectul ” Yeei”- Antreprenoriat la puterea tinerilor          prof. Spornic Olguța 

 Programul naţional de educaţie de mediu “Patrula de reciclare”, iniţiat de Asociaţia 

Română pentru Reciclare RoRec, desfăşurat cu sprijinul ISMB,  prof. Gibaru Victoria 

  

 

Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- 

aprecieri, disfuncţionalităţi etc.) 

În vederea unei bunei colaborări între diriginte-elev-părinte-şcoală au fost încheiate diverse 

parteneriate cu instituţii precum: 

 

1. Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexe Marin” din Slatina în cadrul proiectului regional - 

sesiunea de referate și comunicări științifice „Chimia Verde – chimia durabilă” ediția a IV-a, 

10 octombrie 2017, prof. Ion Liliana 

2. Parteneriat cu Şcoala gimnazialǎ ,,Prof. Gh. Dumitreasa” în cadrul Simpozionului 

Judeţean ”Tradiţii şi obiceiuri locale”, ianuarie 2018, prof. Ion Liliana 

3. Acord de Parteneriat Educaţional între Colegiul Naţional ,,Ştefan Odobleja” din Craiova 

în cadrul Conferinței Naționale „Tehnică, Inovaţie și Creativitate în Contextul Protecţiei 

Mediului”, prof. Ion Liliana. 
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4. Acord de parteneriat cu Școala profesională specială nr. 3, octombrie 2017, prof. Irimia 

Eugen 

5.  Poliţia română – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor 

“Unde-i lege, nu-i tocmeală!” 

6.  DGPMB, Poliţia sectorului 2, secţia 8 Poliţie  – Proiect de prevenire a delicvenţei 

juvenile, precum şi a faptelor de natură penală sau contravenţională în rândul elevilor 

7.          Membrii personalului manifestă interes pentru formarea continuă şi pentru implicarea cu 

responsabilitate în realizarea planurilor de îmbunătăţire.  

8.            Deși în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenul de bacalaureat a fost elaborat un 

program riguros de pregătire suplimentară, elevii participă în număr mic iar rezultatele la 

simulări au fost catastrofale. 

9.        Acord de parteneriat cu Școala Specială nr 2, sector 2 București   Prof. Spornic Olguța. 

10.      Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Nicola Tesla .               Prof.  Spornic Olguța. 

11.       Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Sfantul Pantelimon.      Prof. Spornic Olguța. 

12. Parteneriate pentru instruire practică: 

"SC AUTOTEX CAR EXPERT SRL (15 elevi);  

SC AUTO LEADER TOP SRL (14 elevi);  

SC AUTOMARCUS GRUP SA (15 elevi); 

SC UNION MOTORS SALES SRL (14 elevi); 

SC CENTER SERVICE SRL (14 elevi)" 

"SC TAO FOODS SRL (6 elevi);  

SC CONTINENTAL HOTELS SA (7 elevi); 

SC INTERMACEDONIA CR SRL (6 elevi);" 

"SCH GRAND SRL, JW MARRIOTT (6 elevi); 

SC CORVINUS INTERNATIONAL SRL (6 elevi); 

SC HOTEL ”CAPITOL” (6 elevi); 

SC ”PROVENCE DELIVERY” (6  elevi)" 

 

Activitatea extraşcolară în anul școlar 2019-2020 
 

- Tipuri de activităţi  
Programe internaţionale, naţionale, comunitare 

- Programul de colectare a dozelor de aluminiu, caravana educațională ”Guerilla verde” 

- Programul ”Caravana deșeurilor” 

 

Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- 

aprecieri, disfuncţionalităţi etc.) 

În vederea unei bunei colaborări între diriginte-elev-părinte-şcoală au fost încheiate diverse 

parteneriate cu instituţii precum: 

1.Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexe Marin” din Slatina în cadrul proiectului regional - sesiunea 

de referate și comunicări științifice „Chimia Verde – chimia durabilă” ediția a IV-a, 02 octombrie 

2018, prof. Elena Diplașu, Crina Bogdan 

2.Acord de parteneriat cu Școala profesională specială nr. 3, octombrie 2018, prof. Irimia Eugen 

3.Parteneriat cu Asociația ROI, în cadrul proiectului ”YEEI! Antreprenoriat la puterea tinerilor” 

4.Parteneriat cu Junior Achievement România, în cadrul programelor de educație antreprenorială 

5.Parteneriat cu CCR Reverse Logistics Group, în cadrul proiectului ”Caravana deșeurilor” – prof. 

Diplașu Elena, Bogdan Crina, Surdu Elena, Spornic Olguța 
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6.Acord de parteneriat - Clubul Copiilor Mediaş (Concursul Naţional ,,Chimia - științǎ sau magie?''), 

prof. Ion Liliana 

7.Acord de parteneriat - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' (Concursul Interjudeţean ,,Marea Galerie 

de Ştiinţǎ şi Tehnologie'') , prof. Ion Liliana 

8.Acord de pareteneriat - ,,Școala gimnazialǎ Episcop Melchisedec - Gârcina''- jud. Neamţ 

(Concursul Naţional ,,Combate violenţa prin creativitate!'') , prof. Ion Liliana 

9.Protocol de parteneriat interinstituţional încheiat în cadrul Proiectului ,,Promovarea 

învǎţǎmântului profesional şi tehnic'' - Şcoala gimnazialǎ nr. 27, prof. Ion Liliana 

10.Protocol de parteneriat interinstituţional încheiat în cadrul Proiectului ,,Promovarea 

învǎţǎmântului profesional şi tehnic'' - Şcoala gimnazialǎ ,,Ferdinand I'', prof. Ion Liliana 

11.Parteneriat cu Biroul de informare a Parlamentului European prin proiectul ”Școli-ambasador a 

Parlamentului European” 

12.Poliţia română – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor “Unde-i 

lege, nu-i tocmeală!” 

13.DGPMB, Poliţia sectorului 2, secţia 8 Poliţie  – Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile, 

precum şi a faptelor de natură penală sau contravenţională în rândul elevilor 

 

Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- 

aprecieri, disfuncţionalităţi etc.) 

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi  de asemenea în 

colective eterogene, s-au organizat diverse acţiuni prin intermediul cărora elevii au dovedit că ştiu să 

respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, 

realizarea şi prezentarea unor activităţi cu caracter formativ şi educativ. 

-la nivel național:  

I. proiectul ROSE: prof. Georgescu Cristina, Gheorghe-Crăciun Alina, Bogdan Crina, Duțu Adrian, 

Micu Dorina 

II.proiectul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” – prof. Olguţa Spornic 

III.proiectul de reciclare materiale electrice și electronice „CCR REBAT RO SRL” 

 

-la nivelul municipiului București: proiectul ”Caravana faptelor bune” – prof. Olguța Spornic 

 

-la nivelul unităţii de învăţământ: proiectul “Drogurile – o viaţă pierdută”: prof. Ruxandra Petrescu, 

prof. Liliana Ion, prof. Elena Surdu (octombrie 2018 – mai 2019), continuare a proiectului din anul 

şcolar 2012 

 

 

Activitatea extraşcolară în anul școlar 2020-2021 
 

Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- 

aprecieri, disfuncţionalităţi etc.) 

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi  de asemenea în 

colective eterogene, s-au organizat diverse acţiuni prin intermediul cărora elevii au dovedit că ştiu să 

respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, 

realizarea şi prezentarea unor activităţi cu caracter formativ şi educativ. 

-la nivel național:  

I. proiectul ROSE: prof. Georgescu Cristina, Gheorghe-Crăciun Alina, Bogdan Crina, Duțu Adrian, 

Micu Dorina 

II.proiectul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” – prof. Olguţa Spornic 
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Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- 

aprecieri, disfuncţionalităţi etc.) 

În vederea unei bunei colaborări între diriginte-elev-părinte-şcoală au fost încheiate diverse 

parteneriate cu instituţii precum: 

Parteneriat cu Junior Achievement România, în cadrul programelor de educație antreprenorială 

Parteneriat cu Scoala Postliceala Carol Davila in cadrul programului Cum sa avem o viata 

sanatoasa in era digitala 

Parteneriat cu Colegiul National Matei Basarab in scopul derularii unor lectii demonstrative si 

al schimbului de experienta intre elevii celor doua licee. 

 

 

 

Parteneriate pentru instruire practică: 

 pentru mecanici auto, tinichigii-vopsitori 

SC AUTOTEX CAR EXPERT SRL  

SC AUTO LEADER TOP SRL  

SC AUTOMARCUS GRUP SA  

SC CENTER SERVICE SRL  

TMD LASTING SERVICE SRL 

SC NICOLAS COMPANY SRL 

STB SA 

 pentru mecanici de mecanică fină și frezor-rabotor-mortezor 

SC TURBOMECANICA SA 

 pentru confecționer tâmplărie din aluminiu si mase plastice 

SC ROMCO SYSTEM SRL 

 pentru bucătar și ospătar 

SC TROTTER RESTAURANT SRL 

SC GAMA IMOB SOLUTION SRL 

SC RESTAURANT PROVENCE DELIVERY 

RESTAURANT STORAGE ROOM 

RESTAURANT BURGER ȘI SCOICI 

RESTAURANT GILDA MUSIC LOUNGE 

SC CONTINENTAL HOTELS SA  

RESTAURANT I DRACULA 

SC SPHERA GROUP SA 

SC COMTUR CL SRL 

SC COMPLEX DOI TĂURAȘI 

ROKA MARKET CONCEPT SRL 

SC DON OVIDIU SRL – RESTAURANT FIRE CLUB 

IRISH PUB CONCEPT – RESTAURANT SAINT PATRICK 

 

 

II.2.3 Resurse materiale 

 

a.În anul şcolar 2019-2020 sunt asigurate condiţiile materiale pentru desfăşurarea procesului 

de învăţământ, în cadrul liceului funcţionând : 

 16 săli de clasă  
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 3 cabinete specializate (română ,geografie, consiliere psihopedagogică)  

 2 laboratoare (1 chimie, 1 fizică) 

 3 laboratoare informatică 

 2 laboratoare tehnologice (1 mecatronică, 1 mecanică) 

 2 ateliere prelucrări mecanice 

 2 ateliere lăcătuşerie 

 1 atelier electrotehnică  

 1 atelier mecanic auto 

 cantină 

  bibliotecă cu un număr de 16000 volume de literatură beletristică şi de specialitate ; 

 teren de sport ; 

2 săli de sport ; 

 cabinet medical ; 

 cabinet stomatologic; 

cămin. 

Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru : 

desfăşurarea cursurilor 

pregătire practică prin laboratorul tehnologic şi instruire practică 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi, 

activităţi recreative, activităţi sportive etc. 

pregătirea examenelor 

pregătirea concursurilor şi olimpiadelor 

realizarea şi tehnoredactarea lucrărilor pentru susţinerea examenului de competenţe 

profesionale de către elevii claselor a XII-a 

desfăşurarea examenelor 

desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor 

întâlniri şi lectorate cu părinţii 

In afara programului colegiului, o parte din spaţii au fost închiriate, veniturile obţinute au fost 

folosite pentru modernizări şi dotări. 

Toate spaţiile de învăţământ ale liceului au fost în stare funcţională; 

S-au efectuat reparaţii. 

S-a obţinut avizul sanitar de funcţionare pentru anul şcolar 2018- 2019. 

S-au igienizat corespunzător toate spaţiile din liceu. 

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a liceului, 

folosindu-se fonduri provenite de la bugetul de stat cât şi din venituri proprii. 

Din veniturile proprii 

mobilier şcolar pentru 2 cabinete 

table magnetice 

panouri de informare 

echipament laborator mecatronică 

De la bugetul local 

jaluzele verticale pentru laboratoare, săli de clasă, cabinete 

mobiler scolar pentru salile de clasa 

stingătoare PSI 

echipamente periferice performante 

De la bugetul de stat 

dotare laborator fizică, chimie 

dotare bibliotecă 

dotare sala de sport 
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dotare cabinet de consiliere 

 

b. În anul şcolar 2020-2021 sunt asigurate condiţiile materiale pentru desfăşurarea procesului 

de învăţământ, în cadrul liceului funcţionând : 

 16 săli de clasă  

 3 cabinete specializate (română ,geografie, consiliere psihopedagogică)  

 2 laboratoare (1 chimie, 1 fizică) 

 3 laboratoare informatică 

 2 laboratoare tehnologice (1 mecatronică, 1 mecanică) 

 2 ateliere prelucrări mecanice 

 2 ateliere lăcătuşerie 

 1 atelier electrotehnică  

 1 atelier mecanic auto 

 cantină 

  bibliotecă cu un număr de 18342 volume de literatură beletristică şi de specialitate ; 

 teren de sport ; 

2 săli de sport ; 

 cabinet medical ; 

 cabinet stomatologic; 

cămin. 

Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru : 

desfăşurarea cursurilor 

pregătire practică prin laboratorul tehnologic şi instruire practică 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi, 

activităţi recreative, activităţi sportive etc. 

pregătirea examenelor 

pregătirea concursurilor şi olimpiadelor 

realizarea şi tehnoredactarea lucrărilor pentru susţinerea examenului de competenţe 

profesionale de către elevii claselor a XII-a 

desfăşurarea examenelor 

desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor 

întâlniri şi lectorate cu părinţii 

In afara programului colegiului, o parte din spaţii au fost închiriate, veniturile obţinute au fost 

folosite pentru modernizări şi dotări. 

Toate spaţiile de învăţământ ale liceului au fost în stare funcţională; 

S-au efectuat reparaţii. 

S-a obţinut avizul sanitar de funcţionare pentru anul şcolar 2020- 2021. 

S-au igienizat corespunzător toate spaţiile din liceu. 

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a liceului, 

folosindu-se fonduri provenite de la bugetul de stat cât şi din venituri proprii. 

Din veniturile proprii 

Zugravit sali clasa 

Dotare camere camin 

Inlocuire instalatie electrica si tevi sparte 

Achizitionare vase WC si bazine apa 

De la bugetul local 

mobiler scolar pentru salile de clasa si camere camin 

echipamente laborator informatica 

echipament securitate impotriva incendiilor 
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rastele bicicleta 

dotare cu televizoare, camere si laptopuri toate salile de clasa 

De la bugetul de stat 

dotare laborator fizică, chimie 

dotare bibliotecă 

dotare sala de sport 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.4. Resurse umane 

 

Colectivul liceului 

a.        Structura personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este următoarea 

pe parcursul anilor 2018-2019: 

 

 

 

 

2018- 2019 

 

Profesori 

titulari 

Profesori 

suplinitori 

Profesor 

asociat 

Profesori 

pensionari 

Personal 

nedidactic  

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Total 

25 4 1 4 10 6.5 50.5 
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b.Structura personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este următoarea pe parcursul 

anilor 2019-2020: 

 

2019- 2020 

 

Profesori 

titulari 

Profesori 

suplinitori 

Profesor 

asociat 

Profesori 

pensionari 

Personal 

nedidactic  

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Total 

19 15 2 3 10 6.5 55.5 
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ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Structura personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este următoarea pe parcursul 

anului scolar  2021-2022: 

 

2021- 2022 

 

Profesori 

titulari 

Profesori 

suplinitori 

Profesor 

asociat 

Profesori 

pensionari 

Personal 

nedidactic  

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Total 

27 13 7 6 10 6.5 69.5 
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ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRELE DIDACTICE CARE AU OBŢINUT CREDITE PROFESIONALE 

TRANSFERABILE ÎN ULTIMII 5 ANI ŞCOLARI  (2014-2019) 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume cadru 

didactic 

Denumire curs Nr. 

credite 

Organizator 

1. 
Uceanu- Petrache 

Gh. Maria- 

Cosmina 

1.Proiectul ,, Personalul didactic din 

sistemul de invatamant pruniversitar si 

universitar- promotor al invatamantului 

pe tot parcursul vietii'' - 2016 

5 POSDRU/MENCŞ 

2.Manager proiect- 2016 - MENCŞ/ Ministerul 
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Muncii, familiei, 

Protectiei sociale si 

persoanelor varstnice 

3.Proiectul JOBS - Orientare 

profesionala   

traning in intreprinderi si scoli 2016-

2017 

25 MEN/IPE 

4.Manager al sistemului de management 

al riscului - 2016 

- MENCŞ/ Ministerul 

Muncii, familiei, 

Protectiei sociale si 

persoanelor varstnice 

2. Surdu Elena 

Initiere in AutoCAD - 2014 - CCD 

Mǎiestrie la dirigenţie - 2014 - ISMB 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ – 2014 

,, Tehnologie şi control în alimentaţia 

publicǎ’’ 

15 

 

120 

Fundaţia Codecs 

pentru leadership 

Universitatea  

,, Dunǎrea de Jos’’, 

Galaţi 

Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţie - 2015 

25 CCD 

Educaţie interculturalǎ pentru o şcoalǎ 

nouǎ -2016 

15 CCD 

,, Competenţe antreprenoriale’’ 45 ore Asociaţia 

Euroclass-training 

3. Petrescu Ruxandra 

Mǎiestrie la dirigenţie - 2014 - ISMB 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ - 2014 

15 CCD 

Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţie - 2015 

25 CCD 

Educaţie interculturalǎ pentru o şcoalǎ 

nouǎ - 2016 

15 CCD 

Proiectul JOBS - Orientare profesionala  

- 2016-2017 

23 MEN/IPE 

,, Tehnologie şi control în alimentaţia 

publicǎ’’2017-2019 

 

 

 

 

120 Universitatea  

,, Dunǎrea de Jos’’, 

Galaţi 

,, Competenţe antreprenoriale’’2018 45 ore  Asociaţia 

Euroclass-training 

4. Ion Liliana 

Mǎiestrie la dirigenţie - 2014 - ISMB 

,, Evaluarea copiilor cu CES'' - 2014 15 CCD 

,, Managementul activitǎţilor 

extracurriculare şi nonformale'' - 2015 

15 Centrul de Proiecte şi 

Programe 

Educaţionale şi 

Sportive pentru Copii 

şi Tineret 

,, Formarea continuǎ a profesorilor de 50 POSDRU/MENCS 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

68 /158 

chimie în societatea cunoaşterii'' - 2014 

,, Educaţie nonformalǎ pentru o Şcoalǎ 

altfel'' - 2017 

15 ASOCIAȚIA -

PROEURO-CONS 

Slatina 

,, Aplicaţiile Google în educaţie - 

Începǎtori'' - 2017 

15 CCD 

,, Managementul Proiectelor 

Educaţionale’’ 2018 

 

20 CCD 

5. 
Gibaru Victoria 

Elena 

,, A învǎţa să înveţi'' - 2014 12 CCD 

,,Gestionarea situaţiilor de crizǎ din 

şcoală'' - 2014 

15 CCD 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ – 2015 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 2019 

 

15 

 

 

15 

CCD 

 

 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

 

6. 
Bogdan Crina 

Elisabeta 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ - 2014 

15 Fundaţia Codecs 

pentru leadership 

 

Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţie - 2015 

25 CCD 

,, Oportunităţi pentru o carieră didactică 

de calitate printr-un program national de 

formare continuă a profesorilor de 

matematică din invatamantul 

preuniversitar'' - 2014 

45 SC SOFTWIN SRL 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’2019 

 

15 Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

7. Diplasu Elena 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ - 2014 

15 Fundaţia Codecs 

pentru leadership 

Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţie - 2015 

25 CCD 

Auditor în domeniul calităţii - 2017 - Asociaţia 

Euroclasstrainig- 

Bucureşti 

Consilier pentru dezvoltare personală -

2017 

- Asociaţia 

Euroclasstrainig- 

Bucureşti 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’2019 

15 Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

69 /158 

CATHARSIS 

8. Cristodor Raluca 

Introducere în tehnologia informaţiei -

2014 

16 SIVECO România 

SA 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ - 2014 

15 Fundaţia Codecs 

pentru leadership 

,,Înregistrare electronică a autoevaluării'' 

- 2015 

5 Centrul de formare 

Bucureşti 

,, Personalul didactic din sistemul 

preuniversitar şi universitar - promotor al 

învǎţǎrii pe tot parcursul vieţii'' - 2015 

5 MENCS 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 2019 

 

15 Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

9. 
Spornic Olguța 

Laura 

Programul de formare continuă ,, 

Facilitator pentru învǎţarea permanentă 

în şcoalǎ'' - 2014 

20 CCD 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ - 2014 

15 Fundaţia Codecs 

pentru leadership 

Managementul riscurilor de corupţie în 

educaţie - 2015 

25 CCD 

Program de formare continuǎ ,,Învăţarea 

productivǎ, învǎţarea în lumea reală'' - 

2015 

12 CCD 

Educaţie interculturalǎ pentru o şcoalǎ 

nouǎ - 2016 

15 CCD 

Curs în cadrul programului educativ ,, 

Şcoli ambasador pentru o şcoală nouă'' - 

2017 

- Asistenţǎ şi Programe 

pentru dezvoltare 

durabilă - Agenda 21, 

Parlamentul 

European, Direcţia 

Generalǎ Comunicare  

Curs,, Consilier pentru dezvoltare 

personală'' - 2017 

- Asociaţia 

Euroclasstrainig- 

Bucureşti 

,, Tehnologie şi control în alimentaţia 

publicǎ’’2017-2019 

120 Universitatea  

,, Dunǎrea de Jos’’, 

Galaţi 

10. Duțu Adrian Conversie profesionalǎ - 2016 130 UTCB – DPPD 

 

 

11. 

 

 

Matei Roxana 

Adriana 

,, Personalul didactic din sistemul 

preuniversitar şi universitar - promotor al 

învǎţǎrii pe tot parcursul vieţii'' - 2015 

5 POSDRU/MENCȘ 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’2019 

 

15 Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

12. Barosan Marin 
Curs obţinere atestat profesor legislaţie 

rutieră - 2016 

- ARR Bucureşti, 

ADAV FERMA 
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SERV 

Curs obţinere atestat profesor instructor 

auto - 2016 

- ARR Bucureşti, 

ADAV FERMA 

SERV 

13. 
 Grigore 

Alexandru-Cosmin 

Participare Conferinţa Bridging the 

Reductive and Syntetic: Some 

Reflections on Clinical and Cultural 

Implications of Syncrhronicity - 2015 

5 Asociaţia de 

Psihoterapie 

Analitică 

Curs,, Salvaţi Copiii - Dezvoltarea 

copilului'' - 2015 

- Organizaţia Salvaţi 

Copiii 

Proiectul JOBS - Orientare profesionala  

training în întreprinderi şi şcoli - 2016 

23 

 

MEN/IPE 

 

 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 

 

15 

 

 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

14. Moise Florin 

,,Cadrul didactic- un specialist în 

sistemul de învăţământ'' - 2014 

- CCD 

,, Curs de psihopedagogie specială'' - 

2016 

60 Universitatea 

Bucureşti 

 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 

 

15 Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

15. Pătrașcu Stan 

Educaţie interculturalǎ pentru o şcoalǎ 

nouǎ - 2015 

15 CCD 

,, Personalul didactic din sistemul 

preuniversitar şi universitar - promotor al 

învǎţǎrii pe tot parcursul vieţii'' - 2015 

5 MENCȘ 

Învăţarea pe parcursul vieţii - 

Promanagement educaţional - 2015 

60 Asociaţia Ego 

Mundi- Călăraşi 

Managementul calităţii în educaţie - 2016 80 Asociaţia Ego 

Mundi- Călăraşi 

16. 
Farcaș-Flamaropol 

Dana-Claudia 

Managementul clasei - gestionarea 

situaţiilor de crizǎ - 2014 

12 CCD 

Curriculum centrat pe competenţe -2014 11 POSDRU/MENCȘ 

Initiere in AutoCAD - 2015 25 CCD 

Invatarea productivǎ. Învǎţarea în lumea 

realǎ – 2016 

25 CCD 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’2019 

 

15 ,,Prevenirea 

consumului de 

droguri la 

adolescenţi prin 

intervenţii active în 
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şcoalǎ’’ 

17. Millea Florica  ,,Comunicarea şi negocierea 

confictelor în management 

educaţional’’ 

15   

18. Boboc Ludmila ,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 2019 

 

15 ,,Prevenirea 

consumului de 

droguri la 

adolescenţi prin 

intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 

 

19. Cernea Emilian-

Valentin  

 

,, Management performant în 

alimentaţie publicǎ, agroturism şi 

protecţia consumatorului’’2017-2019 

120 Universitatea  

,, Bioterra’’ 

 

20. Gheorghe 

Crǎciun Alina 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’ 2019 

 

15 Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

21. Marei Raluca 

 

,,Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoalǎ’’2019 

 

15 Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educaţionale 

CATHARSIS 

 

DEZVOLTARE PROFESIONALA SI PERFECTIONARE 

2018-2021 

 
Nr 

crt 

Numele şi 

prenumele 

cadru didactic 

Cursuri de formare profesională/ 

conversie profesională/ specializare/ 

doctorat/ master 

Anul Credite Instituţia furnizoare  Adeverinţă/ 

diplomă 

1 Barosan 

Marin 

Atestat de pregǎtire profesionalǎ a 

instructorilor auto 

 - Ministerul 

Transporturilor prin 

ARR 

atestat  

2 Millea Florica 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

   Competente antreprenoriale  2018 - MEN/ Ministerul 

Muncii, Familiei, 

Protectiei sociale si 

Persoanelor varstnice 

certificat de 

absolvire 

Comunicarea şi negocierea conflictelor 

în managementul educational 

2018 15 Centrul Naţional pentru 

dezvoltarea resurselor 

umane 

adeverinţǎ 
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Consilier pentru dezvoltare personalǎ 

  

2018 - MENCŞ/ Ministerul 

Muncii, familiei, 

Protectiei sociale si 

persoanelor varstnice 

  

certificat de 

absolvire 

  

3 
Spulber 

Olguţa Laura 

 Competente antreprenoriale  

  

2018 - MEN/ Ministerul 

Muncii, Familiei, 

Protectiei sociale si 

Persoanelor varstnice 

  

certificat de 

absolvire 

  

Programul educativ ,, Scoli- Ambasador 

ale Parlamentului European'' 

  

2018 - Parlamentul European 

  

adeverinţǎ 

  

Tehnologie si control in alimentatie 

publicǎ şi turism 

  

2019 90 Universitatea ,, Dunǎrea 

de Jos''- Galaţi 

  

adeverinţǎ 

  

4 Surdu Elena 

Scoala doctorala - Inginerie mecanica si 

mecatronica 

2023  UPB             - 

Tehnologie si control in alimentatie 

publicǎ şi turism 

2017-

2019 

90 Universitatea,, Dunǎrea 

de jos'', Galaţi 

adeverinţǎ 

Competente antreprenoriale  2018 - MEN/ Ministerul 

Muncii, Familiei, 

Protectiei sociale si 

Persoanelor varstnice 

certificat de 

absolvire 

5 
Petrescu 

Ruxandra 

Tehnologie si control in alimentatie 

publicǎ şi turism 

2017-

2019 

90 Universitatea,, Dunǎrea 

de jos'', Galaţi 

adeverinţǎ 

   Competente antreprenoriale  2018  MEN/ Ministerul 

Muncii, Familiei, 

Protectiei sociale si 

Persoanelor varstnice 

certificat de 

absolvire 

6 Radu Mirela 

Program ,, Educaţia economico-

financiarǎ pentru formatori'' 

2020 20 Institutul Bancar romȃn certificat de 

absolvire 

Formator 2020  Trainig Center SRL certificat de 

absolvire 

Program de formare pntru constituirea 

CPEECN 

  

2021 15 Centrul National de 

Politici si evaluare in 

Educatie 

adeverinţǎ 

    

7 Uceanu 

Petrache 

Maria- 

Cosmina 

Scoala doctorala - filologie 2021 120CPT Universitatea din Pitesti             - 

8 Pǎtraşcu Stan 

Scoala postliceala - calificarea Tehnician 

Diagnostic Auto, domeniul Transporturi 

2021  Colegiul Tehnic Carol I diplomǎ 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

9 
Farcaş 

Claudia 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

atestat de 

formare 

continuǎ 
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CATHARSIS 

Scoala doctorala - Inginerie mecanica si 

mecatronica 

2023  UPB   

Scoala postliceala - calificarea Tehnician 

Diagnostic Auto, domeniul Transporturi 

2021  Colegiul Tehnic Carol I diplomǎ 

10 Paul Liliana 

Program de formare,, Educaţie 

nonformalǎ şi tehnici alternative de 

învǎţare'' 

2020 16 Asociaţia START 

pentru formare, Craiova, 

jud. Dolj 

adeverinţǎ 

Program de pregǎtire/ specializare ,, 

Antreprenor in economia socialǎ" 

2018  Asociaţia ECO Concept 

Organization Bucureşti 

certificat de 

absolvire 

Program de formare,,Oportunitǎţi egale 

în educaţie prin valorizarea instruirii 

diferenţiate'' '' 

2020 21 Asociaţia START 

pentru formare, Craiova, 

jud. Dolj 

adeverinţǎ 

Sesiune de formare profesionalǎ,, 

Strategii didactice inovative adaptate şi 

aplicate în procesul de educatie'' 

2020  Asociaţia Dascǎli 

emeriţi, Bacǎu  

adeverinţǎ 

Sesiune de formare profesionalǎ,, Iniţiere 

şi aplicare a tehnologiilor informationale 

în activitatea didacticǎ'' 

2020  Asociaţia Dascǎli 

emeriţi, Bacǎu  

adeverinţǎ 

Sesiune de formare profesionalǎ ,, 

Managementul calitǎţii în instituţiile 

şcolare'' 

2021  Asociaţia Dascǎli 

emeriţi, Bacǎu  

adeverinţǎ 

Program de formare profesionalǎ online,, 

Abordǎri interdisciplinare ale domeniului 

psihomotric, activitǎţilor de joc şi 

miscare'' 

2021  Asociaţia Dascǎli 

emeriţi, Bacǎu  

adeverinţǎ 

11 
Bȃrlean 

Angela 

,, Strategii de valorificare a patrimoniului 

cultural naţional pentru dezvoltarea 

spiritului civic'' 

2018  CCD Bucureşti adeverinţǎ 

Program de pregǎtire/ formare / 

dezvoltare  

2020  UPB diplomǎ de 

participare 

,, Specificul şcolii online pe filiera 

tehnologicǎ a liceului'' 

2020  CCD Bucureşti diplomǎ  

,, Inteligenţa emotionalǎ în actul de 

predare'' 

2021  SC SeLLification SRL-

D 

adeverinţǎ 

de absolvire 

12 Panait 

Georgeta- 

Carmen 

Modul I- Psihopedagogie 2021 30 Universitatea ,, Spiru 

Haret'' 

adeverinţǎ 

13 Ion Liliana 

,, Managementul Proiectelor 

Educaţionale'' 

2018 20 CCD  adeverinţǎ 

Dezvoltarea competenţelor în vederea 

asigurǎrii unui mentorat de calitate în 

învǎţǎmântul preuniversitar 

2018 15 CCD  adeverinţǎ 

DARE -Dezvoltare personalǎ pentru 

copii şi adolescenţi 

2021 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

14 Petre Andrei 

Tiberius 

,, Profesor în online'' 

  

2020 16 FSLI 

  

adeverinţǎ 

  

15 Matei Roxana 
,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

atestat de 

formare 
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eficiente'' sociale educaţionale 

CATHARSIS 

continuǎ 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

16 
Gheorghe 

Crǎciun Alina 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

adeverinţǎ 

17 Iosep Mihaela 

,, Integrarea resurselor Google în 

activitǎţi de predare- învǎţare-evaluare'' 

  

2021 15 CCD Mureş 

  

adeverinţǎ 

  

18 
Bogdan Crina 

Elisabeta 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10  

Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

  

adeverinţǎ 

    Competente antreprenoriale  2018 - MEN/ Ministerul 

Muncii, Familiei, 

Protectiei sociale si 

Persoanelor varstnice 

certificat de 

absolvire 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

19 
Cristodor 

Raluca 

 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15  

Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

  

atestat de 

formare 

continuǎ 

The intercultural dimension 2018 - Global Education certificat de 

participare  

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

20 
Grigore 

Alexandru 

Cosmin 

  

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10  

Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

  

adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

21 
Cojocariu 

Alina- 

Cǎtǎlina 

,, Rolul comunicǎrii in gestionarea clasei 

de elevi'' 

2020 15 PROEDUS adeverinţǎ 

,, Integrarea resurselor Google în 2021 15 CCD Mureş adeverinţǎ 
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activitǎţi de predare- învǎţare-evaluare'' 

,, Metode interactive de predare- învǎţare 

centrate pe elev'' 

2021 25 CCD Bacǎu adeverinţǎ 

22 Diplaşu Elena 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

23 Ciu Andreea ,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

24 

Cernea 

Emilian-

Valentin 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

 atestat de 

formare 

continuǎ 

,, Management performant în alimentaţie 

publicǎ, drepturile şi protecţia 

consumatorilor'' 

2017-

2019 

90 Universitatea Bioterra adeverinţǎ 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

25 
Gibaru 

Victoria 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale 

adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

26 Cojocari 

Aliona 

,,Didactica matematicii IIC învîǎţǎmȃnt'' 2018 20 Institutul de Formare 

Continuǎ, Chiṣinǎu, 

Rep. Moldova 

certificat de 

formare 

continuǎ 

27 Silaghi 

Carmen 

Formare psihopedagogicǎ Nivel I 2021 30 Universitatea Bucureşti adeverinţǎ 

de absolvire 

28 Axinte Daniela 

,, Managementul Proiectelor 

Educaţionale'' 

2019 20 CCD adeverinţǎ 

,, Competenţe digitale cu resurse 

deschise IT&C 

2021 22 Uniunea Profesorilor de 

Informaticǎ din 

Romȃnia 

certificat 

Program de formare psihopedagogicǎ 2021 35 Universitatea Bucureşti adeverinţǎ 

de absolvire 

29 Alboaie 

Cotunǎ 

Filareta- Lucia 

,, Tradiţie si modernitate în educaţie''  2021 2 CCD- Bucureşti diplomǎ 

30 Cristea 

Claudia- 

Daniela 

,,Asistent medical generalist'' 2020 90 Şcoala Postlicealǎ 

Sanitarǎ fundeni 

diplomǎ 

31 
Dindiri 

Gabriela 

,, Iniţiere în domeniul biblioteconomiei. 

Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor 

şcolare'' 

2018 - CCD adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 2019 15 Asociaţia pentru atestat de 
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conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

formare 

continuǎ 

32 Boboc 

Ludamilia 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin intervenţii active în 

şcoalǎ 

2018 10 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

adeverinţǎ 

,, Fenomenul violenţei: de la delimitǎri 

conceptuale, la prevenire ṣi intervenţii 

eficiente'' 

2019 15 Asociaţia pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale educaţionale 

CATHARSIS 

atestat de 

formare 

continuǎ 

33 
Hǎlǎrescu 

George 

,, Program de formare psihopedagogicǎ, 

Nivel I'' 

2017 35 Universitatea,, Spiru 

Haret'' 

diplomǎ 

,, Program de formare psihopedagogicǎ, 

Nivel II'' 

2017 35 Universitatea,, Spiru 

Haret'' 

diplomǎ 

 

 

Analizând resursele umane de care dispune şcoala, se desprind la următoarele concluzii : 

Liceul are încadraţi profesori titulari bine pregătiţi şi preocupaţi de formarea continuă 

Mobilitatea mare a personalului didactic de la un an la altul nu permite să se respecte 

întotdeauna principiul continuităţii la clasă 

Cadrele didactice noi nu sunt întotdeauna pregătite corespunzător şi nu au acea înclinaţie 

necesară pentru activitatea didactică încadrându-se în învăţământ doar atunci când nu găsesc un loc 

de munca atractiv în alt domeniu 

Multiplele solicitări la care trebuie să facă faţă managerii si profesorii pentru rezolvarea 

unor probleme de ordin social (burse, alocaţiile pentru copii, comisii administrative, completarea 

unor documente din ce in ce mai complexe etc.) conduc la utilizarea necorespunzătoare a resursei 

timp cu urmari negative asupra stării de sănătate 

Starea de nemulţumire permanentă legată de salarizarea din învăţământ are urmări negative 

în implicarea profesorilor în rezolvarea sarcinilor suplimentare (ex. Realizarea unor anchete pe piaţa 

forţei de muncă pentru domeniul care ne interesează) 

Personalul didactic auxiliar şi mai ales cel nedidactic nu este suficient pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a tuturor activităţilor (personal de îngrijire insuficient) 

 

 

 

CLASELE EXISTENTE IN ANUL SCOLAR 2021-2022 

 

            Liceu – ruta directa 

 

CLASA Domeniu de 

pregatire 

PROFIL SPECIALIZAREA Nr 

elevi/ 

clasa 

ZI     

IX  A Mecanica  Tehnic Tehnician proiectant CAD 19 

IX  B Turism si 

alimentatie 

Servicii Tehnician în gastronomie 24 

X A Mecanica Tehnic Tehnician proiectant CAD 30 

X B Turism si 

alimentatie 

Servicii Tehnician in gastronomie 29 

XI A Electric Tehnic Tehnician metrolog 33 
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XI B Resurse naturale 

si protectia 

mediului 

Industrie 

alimentara 

Tehnician in industria alimentara 33 

XII A Mecanica Tehnic Tehnician  proiectant CAD 26 

XII B Turism si 

alimentatie 

Servicii Tehnician in gastronomie 27 

        Şcoala profesională  

IX P1 Mecanica 

+Electric 

Tehnic mecanic auto + electrician joasă 

tensiune 

24 

IX P2 Mecanica Tehnic Mecanic de mecanica fina + frezor 22 

IX P3 Turism si 

alimentatie 

Servicii bucatar+ospatar 27 

X P1 Mecanica Tehnic Mecanic/ mecanic auto 31 

X P2 Mecanica Tehnic Tinichigiu 37 

X P3 Mecanica Tehnic Mecanic de mecanica fina 31 

X P4 Mecanica Tehnic Confectioner tamplarie din aluminiu 

si mase plastice 

26 

X P5 Mecanica Tehnic Frezor-rabotor-mortezor 19 

X P6 
Turism si 

alimentatie 

Servicii 
bucatar 22 

X P7 
Turism si 

alimentatie 

Servicii Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație 
20 

X P8 
Turism si 

alimentatie 

Servicii 
bucatar+ospatar 24 

XI P1 Mecanica Tehnic Mecanic auto 27 

XI P2 Turism si 

alimentatie 

Servicii 
Bucatar  23 

XI P3 Turism si 

alimentatie 

Servicii Ospatar (chelner) vânzator în unități 

de alimentație 
21 

SERAl     

IX  A  

SERAL 

Resurse naturale 

si protectia 

mediului 

Industrie 

alimentara Tehnician in industria alimentara 24 

X  A   SERAL Mecanica Tehnic Tehnician mecatronist 34 

XI A   

SERAL 

Turism si 

alimentatie 
Servicii Tehnician in gastronomie 33 

XI B SERAL Mecanica 
Tehnic 

Tehnician mecanic pentru intreținere 

și reparații 
33 

XII A  

SERAL 

Mecanica 
Tehnic Tehnician mecatronist 32 

XII B SERAL Electric Tehnic Tehnician metrolog 32 

XIII A 

SERAL 

Mecanica 
Tehnic Tehnician proiectant CAD  26 

 

         TOTAL: 772  elevi 

LICEU  CURSURI DE ZI: 221 elevi 

LICEU CURSURI SERALE: 242 elevi 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ: 309 elevi 
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Promovarea imaginii şcolii în comunitate 

 

Promovarea şcolii se realizează astfel : 

realizarea revistei cu oferta educaţtională, pliantelor şi fluturaşilor ce conţin oferta 

educaţională şi distribuirea acestora elevilor din şcolile generale; 

participarea la târgul de oferte educaţionale;  

mediatizarea activităţilor deosebite din şcoală pe site-ul şcolii; 

desfăşurarea în săptămâna liceului a unor activităti/ concursuri cu implicarea elevilor din 

şcolile generale 

organizarea ”Săptămânii porţilor deschise” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Analiză 

 

II.3.1. Analiză PEST (EL) 

 

COMPONE

NTA 

CONTEXT 

POLITIC Integrarea României în Uniunea Europeană are efecte semnificative 

asupra ocupării forţei de muncă şi, implicit, asupra educaţiei şi formării 

profesionale, ca parte a educaţiei. Prin urmare, în prezent, M.E.N. a lansat, ca 

urmare a dorinţei de modernizare şi sincronizare a învăţământului românesc cu 

cel al celorlalte ţări din U. E., programul de reformă a învăţământului actual: 

elaborarea unei noi Legi a învăţământului românesc, hotărârile Guvernului 

României, ordonanţe ale Guvernului României referitoare la organizarea şi 

funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar, ordinele, notele, 

notificările, adresele emise de M.E.N, deciziile ISMB, regulamentele interne ale 

ISMB sector 2 şi unităţilor de învăţământ, convenţiile şi programele europene 

ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi 

parteneriate internaţionale modificarea planurilor cadru şi a programelor de 

studiu, restrângerea numărului de manuale alternative, schimbarea programului 

şi a modalităţilor de susţinere a evaluărilor naţionale (clasa a VIII-a şi clasa a 

XII-a) şi a admiterii în clasa a IX-a/ a X-a. 

 Procesul de reformă din ţara noastră, în desfăşurare, şi în 

învăţământul preuniversitar, a determinat colectivul liceului să realizeze o 

ofertă educaţională şi curriculară adaptată cerinţelor comunităţii, programe de 

remediere sau de stimulare a performanţei şcolare şi profesionale.  

 În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea 

învăţământului, atât la nivel naţional cât şi la nivel local, printr-o viziune 
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realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale din punctul de vedere al 

perspectivei care prevede o scădere a  populaţiei şcolare.  

 Legislaţie care susţine reforma T-VET în şcoală 

 Legislaţie stimulativă pentru  angajarea  tinerilor absolvenţi 

 Modificări rapide în sistemul educaţional 

 Legislaţia actuală ce nu stimulează co-interesarea agenţilor economici 

pentru derularea stagiilor de practică a elevilor 

 Lipsa, deocamdată, a  unor politici consecvente de descentralizare 

(financiară, salarizare, resurse umane) 

  

ECONOMIC Prospectând piaţa forţei de muncă, analizând rapoartele AMOFM şi 

tendinţele de dezvoltare  a Municipiului Bucuresti până în 2018, am constatat 

că numărul locurilor de muncă în domeniul mecanic, domeniu tradiţional al 

liceului, specializarile tehnician mecatronist si proiectant CAD, în comparaţie 

cu celelalte domenii, se menţine aproximativ constant, înregistrând o uşoară 

scădere, drept pentru care proiectul planului de şcolarizare a fost întocmit 

ţinând cont de aceste cereri. Astfel, ne-am propus clase din domeniul protecţiei 

mediului, tehnicii de calcul, pentru învăţământ de zi şi scoala postliceală. 

Specificăm că o parte dintre absolvenţii noştri au fost angajaţi în societăţile cu 

care şcoala a încheiat contracte de colaborare şi parteneriate, având în vedere 

faptul că elevii noştri şi-au desăvârşit abilităţi specifice, dovedind competenţe 

conform Standardelor de Pregătire Profesională  

Din consultarea şcolilor reprezentative din învăţământul tehnic 

profesional, se constată că la nivelul tuturor celor VIII zone ocupaţionale se au 

în vedere tendinţele dezvoltării economice identificate la nivel regional. Sub 

aspectul specializărilor s-a constatat o deschidere a şcolilor către noi calificări, 

cum ar fi: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician proiectant 

CAD, tehnician mecatronist, tehnician operator tehnică de calcul . 

Urmând acest trend, Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” a propus şi 

vizează, pentru anul şcolar următor:  

o  Atragerea unor firme in vederea angajării tinerilor absolvenţi  

o  Legislaţia actuală ce  stimulează co-interesarea agenţilor economici 

o  Crearea de noi  parteneriate cu diferiţi agenţi economici  

o  Scăderea riscului abandonului şcolar în vederea îmbunătățirii 

condiţiilor materiale ale populaţiei şcolare 

o  Analizarea datelor privind prognoza ocupării forţei de muncă la 

nivelul oraşului Bucuresti 

o  Informarea continuă a părinţilor şi elevilor în legătură cu abordarea 

pieţei forţei de muncă 

o  Financiar, liceul se subordonează M.E.N. şi I.S.M.B, Primăriei 

Sectorului 2 

SOCIAL   Politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor competenţe 

comune şi specifice care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a 

absolventilor pe piata muncii şi în viata socială, ţinându-se cont de 

particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora. 

  Performanţa şcolii constă în atragerea populaţiei şcolare, inclusiv din 

mediul rural, prin flexibilitatea ofertei educationale, fiind mereu deschisă către 

introducerea de noi specializări, adaptate cerinţelor actuale ale pieţii muncii.   
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   Din analiza populaţiei şcolare prezente rezultă că absolvenţii de 

gimnaziu care optează pentru Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” provin de 

la toate şcolile generale situate în sectorul 2, precum şi în afara acestuia, tocmai 

datorită calificărilor care corespund aspiraţiilor acestora. 

 Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care 

provin elevii determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru 

nevoile de dezvoltare ale elevilor; 

 Reducerea indicatorului demografic (scăderea populaţiei şcolare în 

următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an); 

 Pierderea controlului asupra educaţiei elevilor din cauza unei 

comunicări defectuoase părinţi – profesori – elevi; 

 Mediul de provenienţă a unor elevi este unul modest, cu mentalităţi şi 

atitudini indiferente faţă de procesul educaţional, unii elevi neprimind niciun 

ajutor din partea părinţilor; 

 Plecările masive ale părinţilor elevilor beneficiari la muncă în 

străinătate; 

 Eficienţa modestă a parteneriatelor cu părinţii, sesizată printr-o 

insuficientă implicare a părinţilor în procesul educativ şi în relaţia cu şcoala; 

TEHNOLOGIC  Din punct de vedere tehnologic, scoala noastră a beneficiat de programe 

de dotări, astfel încât, în momentul de faţă, există echipamente informatice la 

toate catedrele.  

  Oportunitatea folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-

educativ reprezintă un avantaj care determină atractivitate şi credibilitate 

crescută şcolii.  

  Programul Ministerului Educaţiei Naţionale privind Sistemul 

Educaţional Informatizat – SEI, prin care a avut loc dotarea tuturor liceelor cu 

câte o reţea de calculatoare performante, precum şi implementarea pachetului 

de programe Asistent Educaţional pentru Liceu – AEL a prezentat avantaje 

indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ.  

  Există, în toate acestea şi un impact pozitiv, respectiv, buna pregătire în 

domeniul IT a unor cadre didactice, mai precis, un număr mare de cadre 

didactice au competenţe de operare pe calculator.  

  Nivelul scăzut de trai determină o slabă dotare tehnologică a populatiei 

şcolare (puţini copii permiţându-şi un calculator ). Astfel, şcoala încearcă să 

acopere acestă lipsă prin oferirea accesului la cabinetele şi laboratoarele IT atât 

în timpul orelor de curs, cât şi în afara acestora. 

   O mai bună dotare a laboratoarelor si atelierelor din  scoală cu 

echipamente la nivelul cerintelor din SPP ar fi utilă. 

ECOLOGIC    Personalul şi conducerea şcolii noastre este de părere că, în ciuda 

dificultăţilor de moment,educaţia ecologică va avea inclusiv ieşiri pe piaţa 

muncii, de aceea derulăm proiecte ecologice în cadrul unor programe din 

calendarul M.E.N., ISMB şi  al Primariei sectorului 2 sau în colaborare cu 

ONG-uri cu preocupări ecologice, prin echipe de elevi şi cadre didactice . În 

preocuparea acestor echipe intră şi îngrijirea spaţiului verde  din incinta şcolii.           

Deşeurile menajere rezultate din activitatea scolii se depozitează 

corespunzător.Materialele reciclabile rezultate în urma desfăşurării activităţilor 

şcolare se colectează în recipiente anume destinate (hârtie, materiale plastice) 

urmând a fi predate periodic la centrele de colectare.  
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   Nu permitem desfăşurarea în şcoală a acelor genuri de activităţi care pot 

afecta mediul.  

LEGISLATIV Strategia educaţională propusă de şcoala noastra este în deplină 

concordanta cu politica  educatională la nivel national s-a realizat în 

concordanţă cu următoarele documente:  

 Legea educaţiei naţionale;  

 Legea Nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea 349/2004 referitoare la modificarea şi completarea Legii 

128/1997;  

 Legea 87/2006 de aprobata OUG 75 /2005;  

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii în 

educaţie;  

 Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, 

acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie – anexă 

la H.G. nr. 22/25.01.2007;  

 Standarde de referinţă şi indicatori de perfomanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar HG 1534/25.11.2008;  

 H.G nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie;  

 H.G nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare 

de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a 

Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar;  

 Ordonanţa de Guvern nr. 1942/2004, referitoare la aprobarea 

normelor metodologice privind finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar;  

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ;  

 Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar (aprobată prin O.M.E.C.T nr. 1409/2007);  

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009 – 2010 (aprobată prin 

O.M.E.C.T. nr.5166/29.08.2008);  

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenului de 

bacalaureat – 2011;  

 Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar;  

 Norme de protecţia muncii, igienă şi sănătate publică, apărarea 

împotriva incendiilor  

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului;  

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificăarile şi completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată 

şi modificată (prin Legea nr. 143/1997);  

 Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile 
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de interes public;  

 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură 

 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată;  

 Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, modificată şi republicată;  

 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 Hotărâre de Guvern nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP);  

 Hotărâre de Guvern nr. 174/13.02.2003 pentru modificarea art.25 din 

Anexa la Hotărârea Guvernului nr.538/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;  

 Hotărâre nr. 721/14.05.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigura pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum si 

durata de şcolarizare;  

 Ordin nr. 4925/08.09.2005 referitor la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Ordin nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;  

 Ordin nr. 5602/13.11.2006 pentru metodologia privind mişcarea 

personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul 

preuniversitar;  

 Ordin nr. 3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar; 

 Ordin nr. 1081/24.05.2007 referitor la proiectele ce vor fi finanţate de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Programul de Granturi 

pentru Educaţie;  

 Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, modificată (prin 

H.G. nr. 1384/2004);  

 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, modificată;  

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, modificată şi completată;  

 Buletinele informative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării;  

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare 

(RODIS.);  

 Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare (MARODIS);  

 Curriculum naţional. Planurile –cadru de învăţământ pentru anul 

şcolar 2018-2019;  

 

 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

83 /158 

 

 

II.3.2. Analiză S.W.O.T. 

 

Pentru  o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnică)SWOT, 

analizând mediul intern, pe următoarele paliere: 

1.Management; 

2.Curriculum 

3.Oferta educaţională; 

4.Resurse umane; 

5.Resurse materiale şi financiare; 

6.Parteneriate/ Relaţii cu familia şi comunitatea; 

  

1. Management 

 

PUNCTE TARI 

management bun în contextul situaţiilor economice şi sociale imprevizibile. 

preocuparea echipei manageriale pentru îmbunătăţirea activităţilor din unitatea şcolară; 

ameliorarea relaţiei dintre echipa de management- profesori- elevi- părinţi; 

utilizarea rapoartelor de analiză în vederea dezvoltării instituţionale; 

echipa de management dinamică şi deschisă pentru schimbare; 

implicarea consiliului elevilor şi în procesul decizional privind desfăşurarea tuturor 

activităţilor precum şi în diverse proiecte şi programe din şcoală; 

personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt 

vizibile în practică şi sunt model al unei culturi a excelenţei; 

echipa de management se asigură că tot pesonalul didactic, auxiliar şi nedidactic şi factorii 

interesaţi se implică in implementarea asigurării calităţii 

 

PUNCTE SLABE 

existenţa unor cadre didactice suplinitoare și a altora care au norma în mai multe școli ceea 

ce produce un anumit grad de discontinuitate a procesului de învaţământ; 

recompensele pentru activităţi de excepţie sunt puţin stimulative, şcoala neavând resursele 

financiare disponibile necesare; 

neimplicarea corespunzatoare a părinţilor în educarea propriilor copii; 

procentul mare de elevi cu note între 5-6.99; 

rezultate slabe la examenul de bacalaureat; 

număr mic de programe de formare profesională a adulţilor acreditate; 

formarea insuficientă a cadrelor didactice în domeniul SMC; 

formarea  insuficienta  a  cadrelor  didactice pentru  aplicarea  metodelor  de  invatare  

centrată  pe  elev; 

sistemul  de colectare a informaţiilor conform procedurilor stabilite este  insuficient  

reglementat; 

măsurile luate pentru combaterea absenteismului şcolar au fost ineficiente; 

disfuncţionalităţi în fluxul informaţional pe verticală şi pe orizontală 

 

AMENINŢĂRI 

influenţa negativă a mass- mediei în ceea ce privreşte situaţia învăţământului şi situaţia 

rezultatelor la examenele naţionale; 
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instabilitatea legislativă în domeniul politicilor sociale; 

termene nerealiste în solicitarea unor sarcini trasate de foruri superioare; 

starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină 

o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 

prejudecăţile familiilor privind oportunităţile reale de angajare a absolvenţilor, alegerea 

meseriei dupa criterii subiective şi / sau sentimentale 

nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se 

încadra şi a sprijini material familia 

scăderea populaţiei şcolare 

interesul scăzul al absolvenţilor de învăţămant superior de a urma o carieră didactică în 

învăţământul preuniversitar. 

 

OPORTUNITĂŢI 

politica de dezvoltare a sectorului IMM-urilor determină creşterea cererii de forţă de muncă 

cu calificare medie şi superioară în domeniu 

derularea programelor de finanţare a unităţilor şcolare iniţiate de către Ministerul Educaţiei 

Naționale 

politica de finanţare pe bază de programe a Uniunii Europene 

sustinerea unităţii şcolare de către Primaria Sectorului 2 şi ISMB 

parteneriate cu Poliţia, Directia de Sănătate Publica ş.a. 

interesul agenţilor economici pentru colaborare 

acces informaţional 

 

 

2. Oferta educaţională şi curriculum 

 

PUNCTE TARI 

oferta educaţională a şcolii e diversificată, adaptată nevoilor de formare a elevilor şi cerinţelor 

pieţei muncii 

în anul şcolar 2018-2019 s-a constatat rigoare ştiinţifică şi metodică în rândul cadrelor 

didactice, adecvarea strategiilor didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele 

operaţionale propuse, la nivelul clasei şi la vârsta elevilor.   

în anul şcolar 2016-2017 au fost autorizare provizoriu de către ARACIP calificări noi: 

 Nivel 3 – mecanic auto  

 Nivel 4 – Tehnician gastronom și toate calificările nivel 3 aferente 

 Nivel 4 – Tehnician alimentație publică și toate calificările nivel 3 aferente   

în anul şcolar 2016-2017 a fost autorizată de către ARR școala de șoferi categoria B 

discipline opţionale pentru toate nivelurile  

pentru ciclul secundar inferior de şcolarizare liceul dispune de întregul material curricular 

(planuri cadru şi planuri de învăţămant, programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale 

gratuite, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); 

ofertă modulară pentru cultura tehnică de specialitate; 

ofertă de discipline din CDL  vine în întampinarea nevoilor reale de educaţie a elevilor noştri; 

oferta calificărilor răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii; 

şcoală profesională de 3 ani; 

instruirea practică a elevilor la agenţi economici de prestigiu:  

 "SC AUTOTEX CAR EXPERT SRL (15 elevi);  
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 SC AUTO LEADER TOP SRL (14 elevi);  

 SC AUTOMARCUS GRUP SA (15 elevi); 

 SC UNION MOTORS SALES SRL (14 elevi); 

 SC CENTER SERVICE SRL (14 elevi)" 

 "SC TAO FOODS SRL (6 elevi);  

 SCH GRAND SRL, JW MARRIOTT (6 elevi);  

 SC CONTINENTAL HOTELS SA (7 elevi); 

 SC INTERMACEDONIA CR SRL (6 elevi);" 

 SC CORVINUS INTERNATIONAL SRL (6 elevi); 

 SC HOTEL ”CAPITOL” (6 elevi); 

 SC ”PROVENCE DELIVERY” (6  elevi)"  

identificarea stilurilor de invăţare specifice elevilor şcolii, astfel incât profesorii pot să- şi 

adapteze demersul didactic la nevoile elevilor; 

cadrele didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de formarea 

deprinderilor de activitate intelectuală.  

relaţiile dintre elevi şi personalul didactic au fost corecte şi principiale, organizarea orelor, 

atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de 

predare-învăţare-evaluare.  

asigurarea încadrării cu personal didactic încă de la începutul anului şcolar la toate 

disciplinele;   

s-a derulat cu succes proiectul ROSE –elevii au dobândit și au aprofundat cunoștințele de 

matematică și română  

în urma aplicării testelor predictive s- au stabilit programe ferme de recuperarea cunoştinţelor 

de bază la disciplinele de cultură generală; 

în urma parcurgerii programelor de recuperare cei mai mulţi dintre elevi obţin rezultate mai 

bune la învăţătură; 

încurajarea dezvoltării personale ale elevilor prin strategii adecvate folosite în activităţile 

curriculare şi extracurriculare; 

elevii şi profesorii au contribuit la activitatea publicistică în revista liceului "Start"care a 

obţinut locul III pe Bucureşti; 

activitatea de consiliere şi orientare se desfăşoară de un specialist- psihologul şcolar al 

liceului; 

PUNCTE SLABE 

nivelul de pregătire anterioară a elevilor este foarte scăzut; 

nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi este slab; 

dezinteresul din ce în ce mai accentuat al elevilor faţă de educaţie; 

scăderea procentului de promovabilitate; 

creşterea absenteismului şi abandonului şcolar; 

nu toate spaţiile de învăţare dispun de resurse moderne şi de echipamente corespunzatoare; 

oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile făcându – se în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei şi în funcţie de specializările cadrelor didactice din şcoală 

 

AMENINŢĂRI 

scăderea motivaţiei din partea elevilor pentru învăţământului tehnologic şi profesional; 

scăderea numărului de cereri de înscriere în învăţământului tehnologic şi profesional; 

baza materială existentă permite realizarea solicitărilor doar în parte; 

incoerenţa politicilor la nivel de MEN; 

introducerea de modificări în legislaţie în cursul anului şcolar; 
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programe şcolare încărcate. 

 

OPORTUNITĂŢI 

CDL- urile permit valorificarea abilităţilor individuale în vederea integrării pe piaţa muncii; 

existenţa a două săli de sport dotate pentru diverse activităţi sportive; 

existenţa asistenţei şi consilierii psihopedagogice în cabinetul propriu; 

liceul se bucură de o apreciere pozitivă în rândul comunităţii locale; 

proiecte extracurriculare care atrag elevii către şcoală; 

colaborarea cu comunitatea locală în vederea realizării analizei de nevoi a acesteia şi 

implicit a dezvoltării curriculare. 

 

3.    Resurse umane  

 

PUNCTE TARI 

personal didactic calificat în procent de 100 %; 

personal didactic titular în procent de 75 %; 

80% dintre elevi apreciază cu foarte bine atitudinea şi comportamentul cadrelor didactice în 

clasă şi faţă de elevi; 

consilier psihopedagogic titular în şcoală; 

personal didactic auxiliar calificat100 %; 

părinţi asociaţiei “Licean şi părinte”implicaţi în activitatea şcolii; 

doctor şi asistentă medicală la cabinetul şcolar propriu; 

doctor stomatolog. 

 

PUNCTE SLABE 

motivare scăzută cauzată de salariile mici; 

conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice. 

procent scăzut de cadre didactice care utilizează softuri educaţionale în activitatea didactică; 

dificultăţi în implementarea unor programe de recuperare şi pregatire suplimentară din cauza 

programului de lucru foarte încărcat. 

 

AMENINŢĂRI 

scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile de colaborarea cu părinţii, activităţile 

extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, dezvoltarea relaţiilor profesor- elev etc.; 

scaderea prestigiului cadrelor didactice din cauza unor factori nu întodeauna străini de 

propria activitate didactică; 

criza de timp a părinţilor cauzată de actuala situaţie economică care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflecta atât în relaţia profesor- elev cât şi în performanţele 

şcolare ale elevilor; 

numărul tot mai mare de situaţii de familii dezbinate, părinţi care pleacă la muncă în 

străinatate şi care lasă copiii în grija unor rude sau prieteni, determinând apariţia fenomenului de 

abandon şcolar. 

Insuficienta finanţare de la buget 

 

 OPORTUNITĂŢI 

intrarea României în U.E. oferă un contact permanent cu alte organizaţii şcolare similare din 

spaţiul european; 
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varietatea cursurilor de formare si perfectionare oferite de CCD, asociaţii profesionale, 

universităţi; 

existenţa laboratoarelor de informatică conectate la Internet; 

întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor în cadrul şedintelor cu părinţii 

la nivelul clasei/ şcolii, lectorate cu părinţii; 

întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună. 

 

 

4.    Resurse materiale şi financiare 

 

PUNCTE TARI 

suprafaţa totală de care dispune liceul este de 5673.27 mp, cu 4 corpuri de clădire: corp 

principal, corp cămin- internat, corp sală de sport, corp ateliere- şcoală; 

mobilier şcolar modern în toată şcoala; 

3 laboratoare de informatică dotate corespunzător, conectate la Internet; 

 în anul şcolar 2016-2017 a fost înființată cantina (bucătărie și sala de mese)  ”Ion I.C. 

Brătianu”   

 în anul şcolar 2016-2017 au fost dotate atelierul auto cât și bucătăria cantinei pentru practica 

elevilor de la școala profesională de mecanici auto și ospătari.   

 toate sălile de clasă au fost dotate cu videoproiectoare, ecrane și laptop-uri pentru susținerea 

orelor de instruire didactică. 

 a fost achiziționat un autoturism Logan pentru școala de șoferi a liceului. 

 a fost dat în folosință  căminul - internat fiind dotat cu mobilier nou: paturi, dulapuri, mese, 

lenjerii etc. 

cabinete/ laboratoare funcţionale pentru discipline: fizica, chimie, limba română, geografie, 

tehnologii, legislație; 

s-a dotat cu mobilier modern și calculatoare cabinetul de limba română  

6 ateliere- şcoală mecanică şi electrotehnică; 

biblioteca şcolară cu 15600 volume; 

liceul este dotat cu propria centrală termică; 

cabinet medical şcolar propriu; 

cabinet stomatologic; 

cabinet psihopedagogic propriu dotat conform standardelor. 

 

PUNCTE SLABE 

liceul nu dispune momentan de fonduri băneşti extrabugetare suficiente; 

lipsa unui spatiu de depozitare a materialelor didactice; 

baza materiala existentă permite realizarea solicitarilor doar în parte; 

fondurile băneşti sunt insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi a elevilor, pentru 

achiziţionarea de echipamente şi materiale didactice; 

slaba implicare a părinţilor în atragerea de sponsorizări pentru modernizarea bazei materiale; 

 

 

 

 OPORTUNITĂŢI 

existenta unor spaţii (100 camere în căminul- internat) ce pot fi închiriate in scopul obţinerii 

unor fonduri băneşti extrabugetare; 
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posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de voluntariat pentru îmbunătăţirea 

mediului şcolar; 

parteneriat cu comunitatea locală (primărie, poliţie comunitară, părinţi), firme, ONG- uri; 

asociaţia de părinţi- „Licean şi părinte” cu personalitate juridică care ne sprijină financiar. 

parteneriate cu ONG- uri; 

posibilitatea accesării unor proiecte cu finanţare europeană. 

 

 AMENINŢĂRI 

ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

insuficienţa fondurilor financiare alocate şcolii de către Consiliul Local pentru susţinerea 

bazei materiale; 

autonomie relativ redusă a şcolii în achiziţionarea materialelor necesare. 

 

5.    Parteneriate/ Relaţii cu familia şi comunitatea 

 

PUNCTE TARI 

întâlniri lunare cu Comitetul consultativ ala părinţilor, suplimentate de lectorate cu părinţii; 

pariciparea la deciziile şcolii a părinţilor şi a reprezentanţilor Consiliului Local şi Primăriei 

sectorului 2 care fac parte din Consiliul de administraţie al şcolii; 

conducerea şcolii mentine o legatură permanentă cu reprezentanţii Poliţiei în scopul 

prevenirii delicvenţei juvenile; 

asigurarea securităţii elevilor şi a cadrelor didactice în cadrul unităţii şcolare şi în perimetrul 

acesteia realizată de firmă specializată de securitate; 

relaţia profesori- elevi- părinţi se realizează prin intermediul evenimentelor şcolare (ex. 

Serbarea de Crăciun, Serbarea de 8 Martie); 

parteneriate cu multe instituţii, fundaţii, universităţi, ONG-uri pentru realizarea activităţilor 

extracurriculare precum: vizite, excursii, vizionări de spectacole, care introduc elevii in mediul 

comunitar şi contribuie la socializarea lor; 

 

PUNCTE SLABE 

puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor; 

puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea reprenzentanţilor Comunităţii 

locale a sectorului 2; 

lipsa experienţei în eleborarea unor programe de parteneriat la nivel naţional şi internaţional 

 

OPORTUNITĂŢI 

disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii populate cu 

elevi ce provin din medii defavorizate (Primărie, Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

cererea exprimata de Consiliul reprezentativ al elevilor  privind desfăşurarea de activităţi 

comune părinţi- profesori- elevi; 

interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat; 

responsabilitatea unor instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă; 

 

 AMENINŢĂRI 

nivelul de educaţie  şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora 

în viaţa şcolii; 
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situaţia economică precară a comunităţii favorizează fenomenul de abandon şcolar sau 

delicvenţă juvenilă. 

 

 

Apreciere generală a  Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 

Misiunea şi viziunea şcolii sunt clar definite şi cunoscute de tot personalul şcolii. 

Activitatea didactică este centrată pe elev, conţinuturile sunt adaptate în funcţie de nevoile 

de pregătire ale viitorului adult pentru viaţă şi muncă. 

Evaluarea este bazată pe competenţe şi nu pe cunoştinţe. 

In  procesul de autoevaluare  sunt implicaţi toţi membrii organizaţiei. 

Activitatea didactică este permanent monitorizată şi îmbunătăţită. 

Scoala are încheiate parteneriate cu societăţi comerciale în care elevii îşi desfăşoară 

activitatea practică.   

Personalul didactic este implicat în procesul de formare continuă. 

Oferta educaţională a şcolii este corelată cu cererea de pe piaţa muncii.  
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II.4. Autoevaluare la nivel de obiectiv specific pas 2013- 2017 

 
Aspectele principale care au necesitat dezvoltare in PAS 2013- 2017: 

PRIORITATEA 1: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

PRIORITATEA 2: Asigurarea calităţii 

PRIORITATEA 3 : Formarea continuă a personalului 

PRIORITATEA 4 : Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii 

PRIORITATEA 5 : Integrare europeană 

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

legate de: creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi creşterea dotării liceului 

tehnologic pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului nostru. 

Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională s- a realizat prin: 

studiul pieţei; 

proiecte de colaborare; 

elaborarea ofertei de pregătire; 

promovarea ofertei. 

Asigurarea calităţii s- a realizat prin: 

elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii 

Formarea continuă a personalului s- a realizat prin: 

stagii de perfecţionare; 

iniţiere în utilizarea tehnologiilor didactice moderne 

Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii s- a realizat prin: 

diversificarea surselor de finanţare; 

stabilirea strategiei de investiţii 

Integrarea europeană s- a realizat prin: 

colaborarea cu parteneri externi prin proiecte (dezvoltarea colaborărilor existente, iniţierea 

unor noi proiecte). 

 
PRIORITATEA 1 Creşterea flexibilităţii sistemului de formare 

profesională  

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii şi nevoilor elevilor 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea1 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 
ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE 

ASOCIATE OBIECTIVULUI 

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2017. 

 Integrare socială şi profesională a elevilor, căt şi crearea 

posibilităţii ca aceştia să-şi continue studiile. 

   

Măsuri / Acţiuni 

planificate 

Rezultate 

(măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

1.1. Studiul pieţei forţei de 

muncă şi informarea elevilor 

Cunoaşterea de către 

elevi a ofertei pieţei de 
muncă 

Iunie, fiecare 

an şcolar 

Oferta educaţională este 

adaptată cerinţelor pieţei 
forţei de muncă. 

3   CDS-urile şi CDL-

urile elaborate; 

                                                 

1 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres 

satisfăcător, 3 – progres bun 
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   Fişe de opţiuni 

  Convenţii de 

efectuare a practicii 

15.0 Restructurarea şi 

reorganizarea 
învăţământului tehnologic 

conform normelor UE, în 

acord cu cererea de pe piaţa 
muncii; 

Creşterea numărului de 
absolvenţi angajaţi în 

domeniul pentru care   

s-au pregătit 

Permanent 

Programele de învăţare 

sunt proiectate  si 

organizate conform 
normelor MEN, alineate 

la normele europene, 

pentru a satisface nevoile 
tuturor factorilor 

interesaţi şi sunt receptive 
faţă de situaţia la nivel 

local, regional, naţional şi 

european  
 

2   Oferta educaţională 

  Informările cu 

privire la aşteptările 

şi nevoile agenţilor 

economici  

  Convenţii de 

efectuare a practicii  

  Chestionare 

aplicate 

  Harta 

parteneriatului social 

1.3. Analiza de nevoi 

educaţionale ale elevilor 

şi a intereselor părinţilor 

acestora; 

Restructurarea reţelei 

şcolare în funcţie de 

programele de 

dezvoltare locală şi 

regională 

01.12. fiecare 

an şcolar 

Programele de învăţare 

şi  Planul de 

şcolarizare au fost 

structurate în funcţie 

de programele de 

dezvoltare locală şi 

regională, adaptate 

nevoilor educaţionale 

ale elevilor şi 

intereselor părinţilor 

acestora; 

3   Fişe de observare a 

lecţiilor; 

  Procese verbale ale 

lectoratelor cu 

parintii 

  Raportul 

activităţilor 

extracurriculare 

  Acţiuni de orientare 

şi consiliere pentru 

carieră derulate 

1.4. Corelarea planului de 

şcolarizare cu priorităţile 

şi tendinţele de dezvoltare 

economică zonală 

Restructurarea reţelei 

şcolare în funcţie de 

programele de 

dezvoltare locală şi 

regională. 

01.12. fiecare 

an şcolar 

 Planul de şcolarizare, 

programele de învăţare 

/ curriculum la decizia 

şcolii 

(CDS)/curriculum în 

dezvoltare locală 

(CDL) sunt corelate cu  

priorităţile şi tendinţele 

de dezvoltare 

economică zonală 

3   Planul de 

şcolarizare 

  CDS-urile şi CDL-

urile elaborate; 

  Fişe de opţiuni 

 

1.5. Corelarea curriculum-

ului conform nevoilor 

partenerilor economici 

locali 

Pregătirea forţei de 

muncă la nivelul 

standardelor agenţilor 

economici 

Septembrie, 

fiecare an 

şcolar 

Se dezvoltă, se menţin 

şi se revizuiesc 

permanent parteneriate 

şi colaborări eficiente 

cu parteneri economici 

locali  

Se colectează 

informaţii în legătură 

cu nevoile, aşteptările, 

interesele şi 

caracteristicile tuturor 

partenerilor economici. 

Planul de şcolarizare, 

CDS- urile şi CDL- 

urile se stabilesc şi se 

revizuiesc cu 

consultarea agenţilor 

economici 

3  Informările cu 

privire la aşteptările 

şi nevoile agenţilor 

economici 

 Harta 

parteneriatului social 

1.6. Monitorizarea 

modului în care se 

realizează inserţia şi 

integrarea socio-

profesională a 

absolvenţilor; 

Evaluarea corectă a 

cererii de pe piaţa 

muncii 

 

Iunie-august 

fiecare an 

şcolar 

 

Informările cu privire 

la aşteptările şi nevoile 

agenţilor economici  

sunt colectate în mod 

sistematic. 

Sunt realizate 

parteneriate cu un 

număr mare de agenţi 

economici. 

3  Date privind 

inserţia socio-

profesională a 

absolvenţilor şcolii 

 Chestionarele 

aplicate 

 Harta 

parteneriatului social 

PRIORITATEA 2 Asigurarea calităţii Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 
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OBIECTIV SPECIFIC   

Implementarea sistemului naţional de asigurare a calităţii in unitatea 

şcolară 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea2 

progresului 

înregistrat  

Surse şi 

mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 
ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

 Creşterea calităţii  actului educativ în perspectiva integrarii europene. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

15.0 Corelarea 

demersurilor colectivului 

didactic al liceului cu cele 

ale ISMB, cu politica 

M.E.N. în domeniul 

calităţii în educaţie 

(Legea calităţii în educaţie) 

prin evaluarea calităţii 

actului didactic 

Realizarea cadrului 

privind asigurarea 

calităţii –

îmbunătăţirea 

rezultatelor şi 

dezvoltarea 

motivaţiei la elevi 

permanent 

Organizaţia asigură un 

cadru corespunzator si 

un management 

eficient al tuturor 

proceselor, al ofertei 

de educaţie şi formare 

profesională şi al 

dezvoltării 

programelor de 

învăţare. S-au 

îmbunătăţit rezultatele 

elevilor privind 

pregătirea profesională 

3   Fişe de observare a 

lecţiilor; 

  Procese verbale a 

CA şi CEAC; 

  Manualul calităţii; 

  Fişele posturilor; 

  Convenţii de 

efectuare a practicii; 

15.0 Asigurarea 

condiţiilor pentru 

compatibilizarea 

învăţământului românesc 

cu învăţământul european 

din punctul de vedere al 

calităţii. Sprijinirea 

Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi pentru 

tineri şi personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cf. Graficului 

M.E.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalul de 

conducere 

supraveghează eficient 

direcţia strategică şi 

monitorizează 

permanent calitatea 

predării, instruirii 

practice şi învăţării, 

precum si rezultatele 

elevilor. 

Impărţirea 

responsabilităţilor între 

echipa de conducere şi 

Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii 

(CEAC) este clară şi 

eficientă 

Recomandările de 

îmbunătăţire a calităţii 

sunt dezbătute cu 

CEAC şi puse în 

aplicare, acolo unde 

acest lucru este posibil 

2   Procese verbale ale 

consiliilor profesorale 

şi CA. 

  Procesele verbale 

ale întâlnirilor CEAC. 

  PAS 

 

15.0 Fundamentarea 

ştiinţifică a planului de 

şcolarizare în vederea 

asigurării integrării 

absolvenţilor pe piaţa 

muncii şi reducerii 

şomajului în rândul 

tinerilor. 

 

Materiale didactice 

unitar întocmite şi 

utilizate in procesul 

de învăţare-predare 

 

01.12. fiecare 

an şcolar 

Planul de şcolarizare 

asigură prin oferta de 

educaţie şi formare 

profesională integrarea 

absolvenţilor pe piaţa 

muncii. In cadrul 

comisiilor metodice   

s- au constituit grupuri 

de lucru pentru 

3  Planul de 

şcolarizare  

 Situaţia evoluţiei 

şcolarizării în unitate 

 Harta 

parteneriatului social 

 

                                                 

2 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres 

satisfăcător, 3 – progres bun 
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 întocmirea de 

materiale didactice şi 

auxiliare curriculare 

adaptate nevoilor de 

formare a elevilor. 

15.0 Identificarea 

ocupaţiilor şi calificãrilor 

nou apãrute pe piaţa 

muncii. Evaluarea cererii 

de pregătire profesională 

în raport cu dezvoltarea 

pieţei muncii la nivel 

local/ regional/ naţional; 

 

 

 

Înregistrarea 

rezultatelor şi 

asigurarea feed-back-

ului sub forma unui 

ghid aplicat la nivelul 

întregii şcoli 

 

 

 

 

 

octombrie, 

fiecare an 

școlar 

 

 

 

 

 

 

Proiectele de 

parteneriat şi 

programele de învăţare 

contribuie la 

identificarea 

ocupaţiilor şi 

calificãrilor nou 

apãrute pe piaţa muncii 

şi la creşterea 

capacităţii de ocupare a 

unui loc de muncă la 

nivel local, regional, 

naţional şi european.  

Toţi membrii 

personalului şi toţi 

elevii au acces la 

informaţii 

2  Convenţii de 

efectuare a practicii; 

 Conexiunea la 

INTERNET; 

 Raportul 

activităţilor 

extracurriculare; 

 Date privind 

inserţia socio-

profesională a 

absolvenţilor şcolii 

 

2.5. Analiza de nevoi 

ocupaţionale ale elevilor 

şi ale intereselor părinţilor 

acestora 

Asigurarea 

corelaţiilor 

decembrie 

fiecare an 

şcolar 

Prin acţiunile de 

orientare şi consiliere 

pentru carieră derulate 

s- au identificat nevoile 

ocupaţionale ale 

elevilor.  

Participarea unui 

numar redus de părinţi 

la activităţile 

organizate. 

2   Acţiunile de 

orientare şi consiliere 

pentru carieră 

derulate 

  Lectorate cu 

parinţii 

15.0 Fundamentarea 

planului de şcolarizare 

pentru continuarea 

studiilor dupa finalizarea 

învaţământului 

obligatoriu (ciclul 

superior al liceului) 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea în 

trepte a sistemului de 

asigurare a calităţii 

 

 

 

 

 

decembrie 

fiecare an 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de şcolarizare 

asigură prin oferta de 

educaţie şi formare 

profesională 

continuarea studiilor 

dupa finalizarea 

învaţământului 

obligatoriu. 

Se promovează 

egalitatea şanselor şi se 

evită discriminarea în 

toate activităţile 

3  Planul de 

şcolarizare 

 Situaţia evoluţiei 

şcolarizării în unitate 

 Procese verbale 

ale consiliilor 

profesorale şi CA 

 Procesele 

verbale ale 

întâlnirilor CEAC 

2.7. Intensificarea 

activităţii cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică 

şcolară prin participarea 

diriginţilor la serviciile de 

orientare si consiliere 

profesională 

Atingerea 

competenţelor 

propuse de standard 

permanent 

Profesorii diriginţi au 

urmat cursuri de 

orientare si consiliere, 

organizate de CCD.  

Profesorii debutanţi 

sunt consiliaţi de 

tutorele/ mentorul şi 

consilierul  

psihopedagogic şcolar. 

Orele de orientare si 

consiliere se 

desfăşoară cu sprijinul 

şi participarea, in 

numeroase cazuri, a 

consilierul  

psihopedagogic şcolar. 

2  Graficul de 

activităţi şi asistenţe 

al consilierul  

psihopedagogic 

şcolar. 

 Adeverinţe de 

participare la cursuri 

 Program de 

tutoriat/ mentorat  

 Adeverinţe de 

participare la cursuri 

 

 

2.8. Formarea diriginţilor 

pentru a asigura servicii 

de orientare şcolară şi de 

consiliere pentru elevi 

prin activităţi organizate 

Îmbunătăţirea 

activităţii practice 
permanent 

Profesorii diriginţi au 

urmat cursuri de 

orientare si consiliere, 

organizate de CCD, 

UPB 

2  Adeverinţe de 

participare la cursuri 

 Formare 

continuă a cadrelor 
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de CCD, CMAPP, ISMB didactice 

 ( A3.8) 

2.9. Aplicarea 

standardelor naţionale de 

evaluare 

Îmbunataţirea în 

trepte, a sistemului de 

asigurare a calităţii 

permanent 

Toate evaluările sunt 

adecvate, riguroase, 

corecte, exacte şi sunt 

efectuate în mod 

regulat. Evaluarea 

sumativă şi certificarea 

sunt în conformitate cu 

standardele naţionale şi 

cu legislaţia în vigoare. 

Calificările şi 

certificările asigurate 

de şcoală sunt 

prevăzute în 

Nomenclator 

3  Procese verbale 

de prelucrare, cu 

părinţii şi elevii, a 

metodologiilor de 

înscriere a elevilor la 

examene. 

 Rezultatele la 

examene şi 

concursuri; 

 Teste de 

evaluare; 

 

 

2.10. Aplicarea unor 

metode şi forme de 

evaluare şcolară şi de 

dezvoltare a creativităţii, 

adaptabilităţii şi a 

transferabilităţii 

cunoştinţelor în situaţii 

noi; 

Continuarea studiilor 

pe nivelul III şi IV a 

unui procent de cel 

puţin 85% elevi 

permanent 

Evaluarea formativă şi 

înregistrarea 

rezultatelor sunt 

adecvate nevoilor 

elevilor, sunt 

riguroase, juste, exacte 

şi se efectuează în mod 

regulat 

Metodele şi formele de 

evaluare sunt diverse 

iar elevii sunt 

încurajaţi să- şi 

autoevalueze 

performanţele şi să- şi 

dezvolte creativitatea. 

Toţi elevii declaraţi 

promovaţi la 

finalizarea nivelului II 

şi- au continuat studiile 

2  Rezultatele 

evaluării; 

 Programe de 

pregătire 

suplimentară 

 Caietele de 

dirigenţie 

 Portofoliile 

elevilor şi 

profesorilor 

 Teste de 

evaluare şi de 

autoevaluare 

 

2.11. Modernizarea 

practicilor didactice şi 

centrarea activităţilor pe 

elev şi pe realizarea 

progresului 

performanţelor acestora; 

Abordarea modernă a 

învăţării 
permanent 

Activităţile de învăţare 

sunt planificate şi 

structurate pentru a 

încuraja învăţarea 

individuală centrată pe 

elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau 

învăţarea în diferite 

contexte 

Elevii sunt încurajaţi 

să-şi autoevalueze 

performanţele. 

Activitatea de predare-

învăţare ţine cont de 

stilurile de învăţare ale 

elevilor. 

2  Rezultatele 

evaluării; 

 Fise de 

observaţie a orelor 

 Portofoliile 

elevilor şi 

profesorilor 

 Teste de 

evaluare şi de 

autoevaluare 

 

2.12.Verificarea periodică 

a formării 

competenţelor de bază 

(abilităţi de 

comunicare, scriere, 

calcul matematic etc.) 

prin aplicarea 

Standardelor Naţionale de 

Evaluare; 

Atingerea 

competenţelor 

impuse în SPP de 

elevi in proporţie de 

100% 

Promovabilitate la 

BAC – 33% 

conform 

grafice 

Procedurile şi 

condiţiile privind 

evaluarea continuă şi 

sumativă a 

competenţelor de baza 

şi cheie, monitorizarea 

învăţării şi certificarea 

sunt comunicate 

tuturor factorilor 

interesaţi  

 

2  Cataloage 

 Rata de 

promovare (A10.5) 

 Evoluţia 

rezultatelor la 

examene 

2.13. Diversificarea şi 

adecvarea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare, în 

Creşterea calităţii 

lecţiilor 
permanent 

Metodele şi tehnicile 

de evaluare sunt 

adecvate şi încurajează 

2  Fişele de 

observare a lecţiilor; 
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mod special a acelora care 

încurajează creativitatea, 

participarea activă, lucrul 

în echipă, capacitatea de 

răspuns la solicitări reale, 

la situaţii concrete; 

creativitatea, 

participarea activă, 

lucrul în echipă, 

asumarea de 

responsabilităţi 

 PV ale 

comisiilor metodice, 

CA şi consiliilor 

profesorale; 

 Chestionare 

aplicate elevilor şi 

profesorilor. 

2.14. Asigurarea 

permanentă a unei 

comunicări eficiente între 

profesori, elevi şi părinţi, 

urmărindu-se constant 

progresul şcolar, 

diagnosticarea învăţării, 

motivarea profesorilor şi 

elevilor pentru 

desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare 

Eficientizarea 

comunicării profesor-

elev- părinte 

permanent 

Au fost identificate 

cauzele care determinã 

violenţa in şcoală, 

absenteismul, 

rezultatele slabe la 

invăţătură şi abaterile 

comportamentale 

Au fost implicaţi 

părinţii elevilor în 

rezolvarea cazurilor de 

absenteism şi în 

urmarirea progresului 

scolar. S- a redus cu 

3% rata de abandon. A 

crescut numarul 

elevilor si profesorilor 

care desfăşoară 

activităţi 

extracurriculare 

2  Caietele de 

dirigenţie 

 Procesele 

verbale ale 

lectoratelor cu 

părinţii 

 Rata de 

promovare (A10.5) 

 Raportul 

consilierului educativ 

 Date statistice ce 

descriu tendinţele în 

ceea ce priveşte 

performanţa şi 

îmbunătăţirea în timp 

2.15. Utilizarea 

calculatorului în procesul 

de evaluare a elevilor şi 

de comunicare a 

rezultatelor evaluării; 

Realizarea lecţiilor de 

evaluare în 

laboratoarele de 

informatică 

permanent 

Elevii cunosc 

planificarea 

activităţilor de 

evaluare şi sunt 

familiarizaţi cu diferite 

activităţi de evaluare 

formativă şi sumativă, 

inclusiv prin utilizarea 

calculatorului 

2   Adeverinţe de 

formare a 

personalului în 

vederea utilizării 

sistemului de 

management al 

informaţiei, AEL 

  Fişele de observare 

a lecţiilor 

2.16. Realizarea unei 

bănci de date privind 

rezultatele evaluărilor 

naţionale pentru diferite 

discipline, ani şcolari 

Realizarea bazei de 

date 

15octombrie 

fiecare an 

şcolar 

S- a realizat si s- a 

actualizat baza de date 

cu rezultatele 

evaluărilor naţionale 

(bacalaureat) si ale 

examenelor de 

certificare profesionala 

2   Baza de date a 

unitaţii 

  Pagina web 

2.17. Valorificarea 

informaţiilor conţinute în 

cadrul cercurilor 

pedagogice, a comisiilor 

metodice, în vederea 

creşterii calităţii 

procesului de învăţământ; 

Adecvarea sistemului 

educaţional la nevoile 

pieţei forţei de muncă 

locale, naţionale, 

europene 

conform 

graficului 

S- au diseminat 

informaţiile  prezentate 

în cadrul cercurilor 

pedagogice şi a 

comisiilor metodice.  

S- au aplicat/ utilizat, 

dupa caz, cele 

specifice si generale 

care corespund 

nevoilor forţei de 

muncă, la nivel local, 

naţional, european. 

2   Adeverinţe de 

participare la 

activitãţi 

  Fise de observare a 

lecţiilor 

  Raportul de 

autoevaluare CEAC 

2.18. Utilizarea 

concluziilor oferite de 

rezultatele evaluării de 

progres şi finale, realizate 

prin examene şi evaluări 

naţionale, la aplicarea 

unor măsuri de 

îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ; 

Îmbunătăţirea 

rezultatelor la 

examene 

octombrie 

fiecare an 

şcolar 

S- a proiectat 

activitatea didacticã, 

urmărindu-se creşterea 

eficienţei învăţării şi 

diminuarea eşecului 

şcolar. 

S- au aplicat măsuri de 

îmbunătăţire a calităţii 

procesului de 

învăţământ;  

2   Program de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor. 

  Participarea la 

olimpiade şi 

concursuri şcolare. 

  Planuri de măsuri la 

nivelul tuturor 

comisiilor metodice 
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2.19. Asigurarea bazei 

materiale necesare 

desfăşurării testărilor şi 

examenelor naţionale; 

Crearea condiţiilor 

optime pentru 

desfăşurarea 

examenelor 

conform 

graficului de 

desfăşurare 

S- a identificat 

necesarul şi s- a 

asigurat baza materială 

pentru desfăşurarea 

testărilor şi examenelor 

naţionale  

3   Procese verbale 

2.20. Organizarea 

olimpiadelor pe discipline 

(etapele locală, 

judeţeană), a 

concursurilor şcolare 

Crearea condiţiilor 

optime pentru 

desfăşurarea 

concursurilor 

conform 

graficului de 

desfăşurare; 

S- a organizat etapa pe 

şcoală a olimpiadelor 

pe discipline şi a 

concursurilor şi 

olimpiadelor 

profesionale/ 

tehnologice şcolare. 

Logistica şi probele de 

concurs au fost optime. 

3   Procese verbale 

privind desfăşurarea 

şi rezultatele elevilor 

participanţi 

2.21.Stimularea 

participării elevilor la 

concursurile şi 

olimpiadele pe discipline 

de învăţământ – indicator 

al calităţii actului didactic 

Cresterea numărului 

de premii cu 20 % 

conform 

graficului de 

desfăşurare; 

Elevii participanţi la 

concursurile si 

olimpiadele 

profesionale şi 

tehnologice au obtinut 

1 loc 3 şi 1 menţiune la 

etapa pe municipiu 

2   Diplomele elevilor 

participanţi 

2..22. Desfăşurarea, în 

conformitate cu 

metodologiile în vigoare, 

a examenelor de: 

¤ bacalaureat, 

¤ obţinerea atestatului 

profesional 

Proiectarea unui 

sistem modern de 

evaluare a 

cunoştinţelor şi 

competenţelor în 

vederea creşterii 

obiectivităţii 

evaluării 

cf. graficului 

de 

desfăşurare; 

Examenul de 

bacalaureat  

s- a desfasurat conform 

metodologiei MEN, in 

condiţii optime. 

Examenele de atestare 

profesională Nivel  3și 

Nivel 4  s- au 

desfaşurat în 

conformitate cu 

metodologiile în 

vigoare 

3   Metodologiile de 

desfăşurare pentru : 

- bacalaureat, 

- obţinerea atestatului 

profesional (N3 și 

N4) 

2.24. Diversificarea 

ofertei de curriculum, a 

metodelor şi practicilor 

didactice prin raportare la 

interesele şi ritmurile 

elevilor, respectiv stilurile 

specifice de învăţare, la 

zonele de provenienţă a 

elevilor, la specificul 

unităţii şcolare 

Propunerea unor 

opţionale la clasele a 

IX-a, a X-a care sa 

fie atractive pentru 

elevi 

01.03. fiecare 

an şcolar 

S- a adaptat oferta 

educaţională a şcolii în 

raport cu cerinţele 

mediului economico-

social; 

 Activitatea didactică 

s- a proiectat, 

urmărindu-se creşterea 

eficienţei învăţării, 

diminuarea eşecului 

şcolar şi pentru 

asigurarea egalităţii 

şanselor şi în raport cu 

nivelul clasei, stilul de 

învăţare, experienţă şi 

abilităţi anterioare. 

2  CDL- URI şi CDS- 

uri 

  Lecţii 

demonstrative, 

  Portofolii ale 

cadrelor didactice 

2.25. Cuprinderea tuturor 

elevilor din învăţământul 

obligatoriu într-o formă 

de educaţie 

extracurriculară prin 

eficientizarea formelor şi 

modalităţilor de antrenare 

in activităţile 

extracurriculare; 

 

90 % din elevi să 

participe la o formă 

de educaţie 

extracurriculară 

permanent 

Foarte puţini elevi au 

optat să participe la o 

formă de educaţie 

extracurriculară 

(ECDL) 

1   Fişe de 

monitorizare 

PRIORITATEA 3 Formarea continuă a personalului Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 
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OBIECTIV SPECIFIC   

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 
progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE 

ASOCIATE OBIECTIVULUI 

 Dezvoltarea competenţelor didactice ale profesorilor 

   

Măsuri / Acţiuni 

planificate 

Rezultate 

(măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

3.1.Identificarea nevoilor 

de formare a 

personalului didactic pe 

baza rezultatelor de la 

inspecţii, examene de 

titularizare şi grade 

didactice; 

Înscrierea fiecarui 

profesor la cel puţin 

un curs de 

perfecţionare 

octombrie 

fiecare an 

şcolar 

 S- au identificat 

nevoile de 

perfecţionare a 

personalului didactic 

din şcoală. 

Profesorii diriginţi au 

urmat cursuri de 

formare pentru 

activitatea de orientare 

şi consiliere a elevilor. 

40% din profesorii 

ingineri au participat la 

cursurile de formare 

continua – 

„perfecţionare la 5 

ani”; 

7 profesori au urmat 

cursul de mentor 

3   Adeverinte şi 

certificate de 

participare la cursuri 

3.2. Dezvoltarea unor 

parteneriate instituţionale 

cu furnizorii acreditaţi de 

formare, în scopul 

optimizării activităţilor de 

formare şi dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice şi didactic 

auxiliare 

Creşterea numărului 

de oferte de formare 
permanent 

Cadrele didactice şi 

personalul didactic 

auxiliar au avut acces 

la ofertele de formare 

şi au optat pentru 

cursurile ce 

corespundeau nevoilor 

proprii de formare/ 

perfecţionare 

3   Oferte de formare 

CCD, SIVECO şi alti 

parteneri 

  Adeverinte şi 

certificate de 

participare la cursuri  

3.3. Eficientizarea 

metodelor de monitorizare 

şi consiliere a profesorilor 

debutanţi 

Creşterea rezultatelor 

la clasă cu 15% 
permanent 

Profesorii debutanţi 

sunt cuprinşi intr- un 

program de mentorat/ 

tutoriat şi sunt 

consiliaţi/ monitorizaţi 

de tutore, responsabil 

comisie metodică şi 

directori 

2   Program de tutoriat/ 

mentorat 

  Fişele de observare 

a lecţiilor 

3.4. Asigurarea calităţii 

procesului de formare 

continuă prin activităţile 

metodico-ştiinţifice şi 

psiho-pedagogice 

realizate la nivelul 

liceului 

Susţinerea la nivelul 

catedrelor a cel puţin 

4 activitaţi 

demonstrative 

permanent 

S- au desfasurat 

activităţi demonstrative 

la nivelul tuturor 

catedrelor 

2   Fişele de observare 

a lecţiilor 

  Grafice de 

interasistenţe 

(catedre, consilier 

psiho- pedagogic) 

3.5. Organizarea şi 

monitorizarea activităţilor 

metodice şi 

psihopedagogice la 

nivelul cercurilor 

pedagogice pe discipline 

Participarea tuturor 

profesorilor la 

cercurile metodice 

conform 

graficelor de 

activităţi 

S- au organizat 

activităţi pe teme ca : 

învăţarea centrată pe 

elev, evaluarea 

formativă şi sumativă. 

2   Fişe de 

monitorizare 

  Procese verbale 

privind desfăşurarea 

activitaţilor 
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3.6.Consolidarea 

parteneriatului între 

învăţământul superior şi 

liceu în formarea iniţială 

şi continuă pentru cariera 

didactică, prin care să se 

asigure adecvarea la 

finalităţile învăţământului 

preuniversitar a formării 

universitare; 

Asistarea practicii 

pedagogice 
permanent 

Studenţi ai UPB au 

efectuat practica 

pedagogică, fiind 

consiliaţi si 

monitorizaţi de 5 cadre 

didactice de la catedra 

tehnologii 

3   Convenţie de 

parteneriat cu UPB 

privind practica 

pedagogică 

3.7. Promovarea 

programelor de formare 

necesare pregătirii 

cadrelor didactice în 

vederea valorificării 

reţelelor de calculatoare şi 

a softurilor educaţionale 

existente în liceu. 

Participarea la cursuri 

a cel puţin 30 

profesori 

permanent 

S- a realizat parţial 

participarea cadrelor 

didactice la cursuri/ 

programe de formare 

in domeniul informatic 

(AEL, AUTOCAD, 

postuniversitar etc) 

2   Adeverinţe şi 

certificate de 

participare la cursuri 

(17 cadre didactice) 

3.8. Stimularea 

participării cadrelor 

didactice la cursurile de 

formare, ca urmare a 

aplicarii noului sistem de 

formare continuă 

Înscrierea 

profesorilor la 

cursurile de formare 

permanent 

Cadrele didactice – 

ingineri au participat la 

cursurile de formare 

continuă organizate de 

UPB. 

2   Adeverinţe şi 

certificate de 

participare la cursuri 

de formare continua 

 

PRIORITATEA 4 Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi 

dotare a şcolii 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de 

învăţământ 

 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea3 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE 

ASOCIATE OBIECTIVULUI 

 Creşterea valorii resurselor pentru finanţarea procesului 

didactic 

   

Măsuri / Acţiuni 

planificate 

Rezultate 

(măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

4.1. Realizarea 

demersurilor necesare la 

primărie pentru 

finalizarea la timp a 

lucrărilor de reparaţii şi 

igienizare în vederea 

deschiderii anului şcolar 

şi obţinerea avizului 

sanitar de funcţionare 

Asigurarea 

conditiilor normale 

de funcţionare 

12.09. fiecare 

an şcolar 

S- au finalizat la timp  

lucrărilor de reparaţii şi 

igienizare şi s- a 

obţinut autorizaţia 

sanitară de funcţionare 

şi autorizarea ISCIR 

pentru centrala termica 

3   Autorizatia sanitară 

de funcţionare  

  Autorizaţia ISCIR 

pentru cazane 

  Condiţii de invăţare 

(A3.4) 

4.2. Raportarea situaţiilor 

solicitate de ISMB 

privind pregătirea 

spaţiilor de invăţământ 

pentru începerea anului 

şcolar, livrarea 

manualelor şcolare 

Prezentarea la timp a 

situatiilor solicitate 

cf. termenelor 

solicitărilor 

Toate situaţiile 

solicitate de ISMB au 

fost transmise la 

termenele propuse/ 

impuse  

 

3   Rapoarte si situaţii 

transmise la ISMB 

  Comenzi de 

manuale şcolare 

4.3. Menţinerea legăturii 

permanente cu Primăria, 

Consiliul Local privitor la 

Asigurarea plăţilor Permanent 

Primaria şi Consiliul 

local  a asigurat plata 

utilitaţilor, a 

3   Documente 

economico- 

financiare 
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starea infrastructurii, 

asigurarea plaţii 

utilităţilor,  a priorităţilor 

de reabilitare a 

infrastructurii şi de dotare 

priorităţilor de 

reabilitare a 

infrastructurii şi de 

dotare 

  Utilizarea 

echipamentelor 

(A3.2.) 

4.4.Dezvoltarea bazei 

materiale pentru 

desfăşurarea unui 

învăţământ modern 

Modernizarea 

laboratoarelor şi 

cabinetelor şcolare 

Conform 

dispoziţiilor 

bugetare 

S- a identificat 

necesarul de 

echipamente pentru 

fiecare cabinet şi 

laborator şi s- a 

elaborat proiectul de 

dotare. 

S- au realizat şi dotat 

trei laboratoare de 

informatică (TIC, CAD 

şi AEL) şi cu materiale 

sportive a sălii de 

sport. 

 S- a realizat 

modernizarea bazei 

materiale a atelierelor 

şcoală. 

1   Proiect de dotare 

  Utilizarea 

echipamentelor 

(A3.2.) 

 

PRIORITATEA 5 Integrare europeană Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

Compatibilizarea sistemului educativ românesc cu sistemele 

europene şi stimularea creşterii cooperărilor internaţionale 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 
progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE 

ASOCIATE OBIECTIVULUI 

 

   

Măsuri / Acţiuni 

planificate 

Rezultate 

(măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

5.1.Creşterea numărului 

de cadre didactice 

participante la : 

¤ vizitele pregătitoare în 

vederea depunerii de 

proiecte în parteneriat cu 

şcoli din UE 

 

10 cadre didactice permanent 

Majoritatea cadrelor 

cadrelor didactice 

participă la  POSDRU, 

ca grupuri ţintă, şi la 

schimburile de 

profesori organizate la 

nivel naţional 

2  Procese verbale a 

CA şi CEAC 

 Raportul 

activităţilor 

extracurriculare 

5.2. Identificarea de 

parteneri pentru realizarea 

proiectelor 

Găsirea partenerilor permanent 

 S- au identificat şi 

iniţiat parteneriate şi 

colaborări cu factori 

interesaţi externi, 

agenţi economici, 

ONG- uri, comunitatea 

locală. 

2  Procese verbale 

ale CA şi Consiliilor 

profesorale 

 Harta 

parteneriatului social 

5.3. Participarea la 

consiliere şi consultanţă 

în managementul 

proiectelor, completarea 

documentelor  

Consiliere 
cf.orarului de 

consultanţă 

Echipa de management 

a şcolii, membrii CA şi 

CEAC au participat la 

consiliere şi 

consultanţă în 

managementul 

proiectelor.  S- a 

concretizat prin 

2  Procese verbale 

ale CA şi Consiliilor 

profesorale 
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completarea de 

documente şi 

depunerea unui proiect 

care nu a fost aprobat. 

5.4. Profesionalizarea 

carierei manageriale prin 

încurajarea participării la 

masterate, studii 

aprofundate, doctorat în 

domeniul 

managementului pentru 

învăţământ; 

Participări la 

masterate, studii 

aprofundate, doctorat 

permanent 

Scoala promovează o 

politica de dezvoltare a 

personalului care 

cuprinde prevederi 

adecvate referitoare la 

iniţierea noilor membri 

şi la dezvoltarea 

profesională continuă. 

34% din cadrele 

didactice au participat 

la masterate, studii 

aprofundate, doctorat  

3   Formare continuă a 

cadrelor didactice (A 

3.8.) 

  Adeverinţe şi 

certificate de 

participare la cursuri  

5.5.Stimularea participării 

profesorilor la 

completarea studiilor 

academice 

postuniversitare 

Studii academice 

postuniversitare 
permanent 

Profesorii debutanţi 

continuă studiile prin 

masterat/ academice 

postuniversitare şi 6 

cadre didactice au 

urmat studii 

postuniversitare. 

 

2   Formare continuă a 

cadrelor didactice (A 

3.8.) 

  Adeverinţe şi 

certificate de 

participare la cursuri 

5.6. Stimularea şi punerea 

în valoare a elevilor şi 

tinerilor capabili de 

performanţe prin 

concursuri şi olimpiade 

şcolare; 

Participarea a 200 

elevi la concursuri şi 

olimpiade şcolare; 

permanent 

A crescut numarul 

elevilor participanţi la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare, însă 

nu la nivelul 

previzionat. 

2   Procese verbale 

privind desfasurarea 

si rezultatele elevilor 

participanţi 

  Diplomele elevilor 

participanţi 

5.7. Accentuarea 

caracterului 

interdisciplinar şi 

pluridisciplinar al 

educaţiei; 

Creşterea cu 20 % a 

activitatilor cu 

caracter 

interdisciplinar 

permanent 

S- au propus si realizat 

lecţii demonstrative şi 

activităţi cu caracter 

interdisciplinar, însă nu 

la nivelul previzionat 

2   Procese verbale 

privind desfăşurarea 

activităţilor 

  Fişele de observare 

a lecţiilor 

 

5.8. Educarea elevilor in 

spiritul cunoaşterii/ 

conservării specificului 

românesc în contextul 

procesului de integrare 

europeană/ globalizare; 

Cunoaşterea 

tradiţiilor 
permanent 

S- au propus si realizat 

foarte multeactivităţi 

visând educarea 

elevilor pentru 

cunoaşterea tradiţiilor 

şi conservarea 

specificului românesc. 

3  Caietele de 

dirigenţie 

 Planul şi raportul 

consilierului educativ 

 Planul şi raportul 

comisiei diriginţilor 

5.9. Antrenarea elevilor in 

participarea la concursuri 

de proiecte de mediu şi 

miniproiecte de mediu 

Participarea a 100 

elevi 

cf. graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

Elevii au participat la 

concursuri, 

simpozioane şi sesiuni 

de comunicări, având 

ca tema conservarea şi 

protecţia mediului 

3  Caietele de 

dirigenţie 

 Planul şi raportul 

consilierului educativ 

 Planul şi raportul 

comisiei diriginţilor 

5.10. Atragerea copiilor şi 

tinerilor în acţiuni cu 

caracter sportiv; formarea 

de mentalităţi favorabile 

privind: sportul şi 

sănătatea, sportul şi 

educaţia, sportul şi 

democraţia, spiritul 

sportiv; 

Participarea a 100 

elevi 

cf. graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

Elevii şcolii, antrenaţi 

de membrii catedrei de 

educaţie fizică, au 

participat la activităţi şi  

competiţii sportive. 

Diriginţii si consilierul 

educativ au organizat 

şi desfăşurat activităţii 

privind sportul şi 

sănătatea, sportul şi 

educaţia, sportul şi 

democraţia 

2  Procese verbale 

privind desfăşurarea 

activităţilor 

 Caietele de 

dirigenţie 

 Planul şi raportul 

consilierului educativ 

 Planul şi raportul 

comisiei diriginţilor 

 

5.11. Realizarea de 

acţiuni în parteneriat de 

informare cu privire la 

Scaderea actelor de 

violenţă în mediul 

şcolar 

cf.. graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

Condiţiile de învăţare 

satisfac cerinţele 

privind siguranţa, 

2  Procese verbale 

privind desfăşurarea 

activităţilor. 
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situaţiile de risc şi a 

formelor de agresivitate; 

sănătatea şi resursele 

fizice, precum şi orice 

alte condiţii prevăzute 

de lege.  

Au fost identificate 

cauzele care determinã 

violenţa in şcoală şi 

abaterile 

comportamentale. S- 

au realizat acţiuni 

privind situaţiile de 

risc şi formele de 

agresivitate, în 

parteneriat cu ISU şi 

Poliţia comunitară. S- 

a redus numărul 

incidentelor violente în 

şcoală şi în vecinatatea 

şcolii. 

 Raportul 

activităţilor 

extracurriculare; 

 

 

5.12. Participarea elevilor 

la activităţile săptămâna 

școala altfel 

Participarea a 100 

elevi 

Saptamana 

„Scoala altfel” 

In saptamana „Scoala 

altfel” au participat la 

activitati 93% dintre 

elevii scolii. S- a 

realizat astfel un 

progres semnificativ 

3  Planul şi raportul 

consilierului educativ 

 Planul şi raportul 

comisiei diriginţilor 

 Procese verbale 

privind desfăşurarea 

activităţilor. 

 Raportul 

activităţilor 

extracurriculare 

 

II.5. Rezumat 

 

Din evaluarea anterior prezentată, având in vedere statisticile din PLAI privind evoluţia 

populaţiei şcolare şi privind dinamica pieţei muncii, se desprind următoarele concluzii referitoare la 

acţiunile care se vor derula : 

Acordarea unei atenţii deosebite dimensionării optime a planului de şcolarizare, plecând de 

la cerinţele identificate pe piaţa muncii, şi posibilităţile materiale ale şcolii. 

Adaptarea ofertei educaţionale pentru a ţine seama de modificările survenite în interiorul 

fiecărei ocupaţii, condiţii speciale de lucru, abilităţi conexe, tinând seama de modificările făcute de 

MEN. 

Intensificarea acţiunilor de popularizare a ofertei educaţionale a şcolii , prin stabilirea 

sarcinilor concrete şi a graficului de desfăşurare a acţiunilor; 

Efectuarea de cursuri de calificare in meseriile pentru care avem acreditare şi acreditarea 

pentru noi calificări solicitate în prezent de către angajatorii locali şi din regiune. 

Formarea competenţelor/ abilităţilor complementare în vederea ocupării unor locuri de 

muncă: 

 cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 

 competenţe de utilizare a calculatorului, 

 abilităţi de comunicare; 

 lucru in echipă; 

 utilizarea diferitelor facilităţi IT. 

Efectuarea de pregatire suplimentară pentru bacalaureat în vederea imbunătăţirii rezultatelor 

Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, prin înființarea Asociației părinţii-profesori- elevi 

Dezvoltarea parteneriatului cu şcoli generale şi posliceale  
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Consilierea elevilor pentru reducerea absenteismului şcolar. 

 

Din analizele PEST (EL) si SWOT rezultă următoarele ţinte strategice: 

Ţinta 1. Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi interesele 

educabililor, ale comunităţii dar şi pe cerinţele pieţei muncii pentru a facilita inserţia socială a 

absolvenţilor. 

Ţinta 2. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinand cont de principiile predării centrate pe elev, 

centrarea evaluărilor pe competenţe, monitorizarea progresului şcolar în vederea imbunătăţiri 

rezultatelor elevilor. 

Ţinta 3. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin respectarea standardelor calitative ale educaţiei 

formale şi non- formale, în vederea valorificarii potenţialului elevilor şi formării lor ca cetăţeni 

europeni pro- activi. 

Ţinta 4. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile tehnologii 

de informare, formare şi comunicare prin parcurgerea cursurilor de formare şi perfecţionare 

profesională. 

Ţinta 5. Îmbunătăţirea bazei materiale în vederea realizării unui proces instructiv- educativ de 

calitate 

Ţinta 6. Întărirea parteneriatului unitate şcolară- elevi- părinţi- comunitate. 

 

 

REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE  ÎN 

PERIOADA 2018- 2023 

 

Ţinta strategică 1. Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi 

interesele educabililor, ale comunităţii dar şi pe cerinţele pieţei muncii pentru a facilita inserţia 

sociala a absolvenţilor. 

PRIORITATEA 1:: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

 

Ţinta strategică 2. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinand cont de principiile predării 

centrate pe elev, centrarea evaluărilor pe competenţe, monitorizarea progresului şcolar în vederea 

imbunătăţiri rezultatelor elevilor. 

PRIORITATEA 2: Asigurarea calităţii 

 

Ţinta strategică 3. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin respectarea standardelor calitative ale 

educaţiei formale şi non- formale, în vederea valorificarii potenţialului elevilor şi formării lor ca 

cetăţeni europeni pro- activi 

 

PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

 

 Ţinta strategică 4. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile 

tehnologii de informare, formare şi comunicare prin parcurgerea cursurilor de formare şi 

perfecţionare profesională. 

PRIORITATEA 4: Formarea/ perfecţionarea profesională a resurselor umane 

 

Ţinta strategică 5. Îmbunătăţirea bazei materiale în vederea realizării unui proces instructiv- 

educativ de calitate 

PRIORITATEA 5 : Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii 
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Ţinta strategică 6. Întărirea parteneriatului unitate şcolară- elevi- părinţi- comunitate. 

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT  

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

legate de: creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi creşterea ponderii liceului 

tehnologic pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului nostru. 

 

Ţinta strategică 1. Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi 

interesele educabililor, ale comunităţii dar şi pe cerinţele pieţei muncii pentru a facilita inserţia 

sociala a absolvenţilor. 

PRIORITATEA 1:Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională Se va realiza 

prin: 

studiul pieţei; 

proiecte de colaborare; 

elaborarea ofertei de pregătire; 

promovarea ofertei. 

OBIECTIVUL 1.1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări; 

INDICATORI DE REALIZARE:  

Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare sunt în 

concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI, absolvenţii fiind pregătiţi pentru integrare 

profesională în mediul real de lucru al angajatorilor. 

OBIECTIV 1.2: Diversificarea serviciilor de formare profesională 

INDICATORI DE REALIZARE :  

Acreditarea şcolii pentru calificarea – mecanic auto 

OBIECTIV 1.3: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. 

Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale.  

         INDICATORI DE REALIZARE:  

Creşterea cu 50% a absolvenţilor cu calificări de nivel 4 în anul 2023 faţă de 2018 şi reducerea 

cu 80% a absenţelor  

Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor în anul 2023 faţă de 2018  

Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2023 cu minim 50%  

OBIECTIV 1.4: Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă pentru dezvoltarea 

resurselor umane  

INDICATORI DE REALIZARE:   

Realizarea a cel puţin 2 cursuri de perfecționare pentru fiecare profesor pe parcursul unui an 

școlar. 

 

Ţinta strategică 2. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinand cont de principiile predării 

centrate pe elev, centrarea evaluărilor pe competenţe, monitorizarea progresului şcolar în vederea 

imbunătăţiri rezultatelor elevilor. 

PRIORITATEA 2: Asigurarea calităţii  

Se va realiza prin: 

elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii 

Obiectiv 2.1: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal 

al şcolii  

INDICATORI DE REALIZARE:   

          Servicii de calitate oferite de şcoală  

Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii 

în formare profesională  
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Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ  

 

Ţinta strategică 3. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin respectarea standardelor calitative ale 

educaţiei formale şi non- formale, în vederea valorificarii potenţialului elevilor şi formării lor ca 

cetăţeni europeni pro- activi 

PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere  

Se va realiza prin: 

sprijin activ pentru structura de tip elev- părinte din partea unui personal bine instruit care 

să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile elevului) privind oferta educaţională cea mai potrivit şi 

referitor la orientările înregistrate pe piaţa muncii.  

 programe de inserţie profesională organizate de agenţii economici  

Obiectiv 3.1: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera  

INDICATORI DE REALIZARE: 

Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere specializată / elev, anual pentru 

elevii din clasele terminale 

Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor 

serviciilor de consiliere, adoptat şi implementat până în 2019 

Informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi alternativele 

în cadrul sistemului de ÎPT 

          Reducerea absenteismului cu 10 % 

Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în 2023 cu minim 50% faţă de 

anul 2018 

Reducerea abandonului şcolar cu 20% în 2023 faţă de nivelul anului 2018  

Continuarea studiilor în domeniile de pregătire a 60% dintre absolvenţii până în 2023  

 

Ţinta strategică 4. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile 

tehnologii de informare, formare şi comunicare prin parcurgerea cursurilor de formare şi 

perfecţionare profesională. 

PRIORITATEA 4 : Formarea/ perfecţionarea profesională a resurselor umane  

Se va realiza prin: 

stagii de perfecţionare; 

iniţiere în utilizarea tehnologiilor didactice moderne 

 

 

Obiectiv 4.1.: Perfecţionarea managementului educaţional 

INDICATORI DE REALIZARE:  

Formarea continua a directorului, coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, membrilor consiliului de administraţie, membrilor comisiei de asigurare a calităţii şi a 

personalului didactic auxiliar. 

Obiectiv 4.2.: Asigurarea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic prin 

aplicarea în procesul de predare – învăţare. 

          INDICATORI DE REALIZARE:  

80% dintre profesorii şcolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe 

competenţe centrate pe elev, până la finele anului 2020. 

 

Ţinta strategică 5. Îmbunătăţirea bazei materiale în vederea realizării unui proces instructiv- 

educativ de calitate 

PRIORITATEA 5 : Asigurarea condţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii  

Se va realiza prin: 
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diversificare surselor de finanţare; 

reparaţia capitală a căminului  

stabilirea strategiei de investiţii 

Obiectiv 5.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii. Alocarea resurselor necesare 

desfăşurării procesului de învăţământ 

INDICATORI DE REALIZARE:  

          Toate spaţiile de învăţământ reabilitate până în 2020 

Creşterea valorii resurselor pentru finanţarea procesului didactic 

Obiectiv 5.2: Imbunătăţirea dotării cu echipamente 

INDICATORI DE REALIZARE:  

Până in 2021 toate cabinetele, laboratoarele si atelierele vor fi dotate cu echipamente in 

conformitate SPP 

 

Ţinta strategică 6. Întărirea parteneriatului unitate şcolară- elevi- părinţi- comunitate. 

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT  

Se va realiza prin: 

colaborarea cu parteneri externi prin proiecte (dezvoltarea colaborărilor existente, iniţierea 

unor noi proiecte). 

Obiectiv 6.1: Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu 

şcoli din ţări europene  

INDICATORI DE REALIZARE:  

         Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul 2023, faţă de 2017  

Stabilirea unei noi strategii a şcolii privind colaborarea cu partenerii; 

Obiectiv 6.2: Creşterea eficienţei parteneriatului cu comunitatea locală în vederea sprijinirii 

învăţământului profesional si tehnic. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel local şi naţional  

INDICATORI DE REALIZARE:  

Creşterea prestigiului liceului prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan local şi naţional;  

Continuarea activităţilor în cadrul proiectelor europene.  
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Cap.III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

 

III.1. Plan de acţiune 2018- 2023 

 

Ţinta strategică 1. Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi interesele educabililor, ale comunităţii dar şi pe cerinţele 

pieţei muncii pentru a facilita inserţia sociala a absolvenţilor 

 

PRIORITATEA 1: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

OBIECTIVUL 1.1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi calificări; 

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare sunt în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI, 

absolvenţii fiind pregătiţi pentru integrare profesională în mediul real de lucru al angajatorilor. 

CONTEXT 

analiza efectuată în PRAI evidenţiază un deficit pe piaţa muncii pentru calificări din domeniul tehnic 

dinamica şi tendinţa de evoluţie a pieţei muncii impun ponderea domeniilor de formare profesională iniţială reprezentată în planul de 

şcolarizare stabilit anual conform metodologiei. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

 

Parteneri 
Monitorizar

e şi evaluare 
Cost 

Sursa de 

finanţare 

1.1.1. Studiul pieţei forţei 

de muncă şi informarea elevilor 

Cunoaşterea de 

către elevi a ofertei 

pieţei de muncă 

Iunie, 

fiecare 

an şcolar 

Director 

Comisia OSP 

Agenţi 

economici 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

zile din 

timpul 

personalul

ui didactic 

Locală 

1.1.2.Elaborarea / 

actualizarea anuală a PAS-ului 

. 

 

PAS actualizat în 

concordanţă cu 

prevederile PRAI si 

PLAI 

Anual 

Septembrie 

 

Director 

Responsabil 

comisie 

M.E.N, 

C.N.D.I.P.T

. 

CLDPS 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

zile din 

timpul 

personalul

ui didactic 

Locală 
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1.1.3. Restructurarea şi 

reorganizarea învăţământului 

tehnologic conform normelor 

UE, în acord cu cererea de pe 

piaţa muncii; 

Creşterea numărului 

de absolvenţi 

angajaţi în domeniul 

pentru care s-au 

pregătit 

Permanent 

Catedra 

tehnică 

Directorul 

- ANOFM 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

- zile din 

timpul 

personalul

ui didactic 

Locală 

1.1.4. Analiza de nevoi 

educaţionale ale elevilor şi a 

intereselor părinţilor acestora; 

Restructurarea reţelei 

şcolare în funcţie de 

programele de 

dezvoltare locală şi 

regională 

01.12. fiecare 

an şcolar 

Directorul, 

Profesorii 

diriginţi, 

Consilier 

şcolar 

- Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

zile din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

1.1.5. Corelarea planului 

de şcolarizare cu priorităţile şi 

tendinţele de dezvoltare 

economică zonală 

Restructurarea 

reţelei şcolare în 

funcţie de programele 

de dezvoltare locală şi 

regională. 

01.12. 

fiecare 

an şcolar 

Directorul - ISMB 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

- zile din 

timpul 

personalul

ui didactic 

Locală 

1.1.6.Corelarea 

curriculum-ului conform 

nevoilor partenerilor economici 

locali 

Pregătirea forţei 

de muncă la nivelul 

standardelor agenţilor 

economici 

Septembrie 

fiecare an 

şcolar 

Director 

Responsabili 

comisii 

metodice 

- Cadre 

didactice 

- Agenţi 

economici 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

2 zile/ 

semestru 

în afara 

normei 

didactice 

Locală 

OBIECTIV 1.2 : Diversificarea serviciilor de formare profesională 

DOMENIUL CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

 Acreditarea şcolii pentru calificarea mecanic auto ce se obține în urma absolvirii școlii profesionale  

CONTEXT 

dezvoltarea unor noi calificări apărute (bucătar, tehnician în gastronomie ) vine în întampinarea cerinţelor moderne de pe piaţa muncii. 

opţiunile elevilor de la şcolile gimnaziale de a continua studiile la profiluri din filiera tehnologică 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate (măsurabile) 

 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

 

Parteneri 
Monitorizare 

si evaluare 
Cost 

Sursa de 

finanţare 

1.2.1. Intocmirea şi 

depunerea dosarelor pentru 

Obţinerea 

autorizării de 

Conform 

graficelor 

Director 

Membrii 

 

 

Director 

Consiliul de 

7000 

RON 

Surse 

extrabugetare 
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autorizarea şcolii în noi domenii 

şi calificari conform cerintelor 

pietii muncii, pentru calificarea : 

mecanic auto 

functionare 

provizorie 

 

 

catedrei 

tehnice 

 

 

administraţie  

1.2.2.Asigurarea fondului 

de carte, manuale, auxiliare 

curriculare, suporturi de curs şi 

publicaţii în conformitate cu 

curriculum fiecărei discipline/ 

modul de învăţământ 

Creşterea cu 5%/ 

an a fondului de carte 

al bibliotecii 

permanent 

Bibliotecar 

Contabil 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Comitetul 

de părinţi 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

500 

RON 

an 

scolar 

Buget local 

Surse 

extrabugetare 

OBIECTIV 1.3: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea 

şanselor egale.  

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Creşterea cu 50% a absolvenţilor cu calificări de nivel 4 în anul 2023 faţă de 2018 şi reducerea cu 80% a absenţelor  

Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor în anul 2023 faţă de 2018 

Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2023 cu minim 50%  

Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2023  

CONTEXT:  

Din analiza internă efectuată se constată că la Liceul Tehnologic „Ion I.C.Brătianu” au acces elevi care provin atât din mediul urban cât şi 

din mediul rural, cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită. Liceul şcolarizează elevi pentru domeniile mecanic şi servicii, dispunând de bază 

materială şi personal didactic calificat necesar asigurării unui proces instructiv- educativ de calitate.  

Cadrele didactice din şcoalã au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev, consiliere şi 

orientare.  

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

 

Parteneri 
 

 

 

Monitorizare 

şi evaluare 
 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

1.3.1. Identificarea elevilor 

cu nevoi speciale  

 

Numãr de elevi  

 

1 octombrie  Consilier 

educativ 

Diriginţi  

Consilier 

şcolar  

Director 

Consilier 

şcolar 

- zile din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

1.3.2.Aplicarea Toţi elevii vor 1 octombrie Diriginţi  Director - zile din Locală 
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chestionarelor prin care se vor 

stabili pentru toţi elevii şcolii, 

stilurile individuale de învăţare.  

completa 

chestionarele privind 

identificarea stilurilor 

individuale de 

învăţare  

Responsabili 

comisii 

metodice 

timpul 

personalului 

didactic 

1.3.3..Elaborarea şi 

implementarea strategiilor de 

învăţare pentru a răspunde 

stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului 

de motivare a fiecărui elev:  

Programe speciale de 

recuperare pentru elevii cu nivel 

scăzut al pregătirii iniţiale 

 Programe de pregătire 

pentru performanţă a elevilor în 

vederea participării la concursuri 

şi olimpiade şcolare  

Toţi elevii 

identificaţi prin 

testele iniţiale, vor 

beneficia de programe 

speciale de pregătire 

pe baza planurilor 

remediale  

Minim 5 elevi/ 

clasă vor beneficia de 

programe de pregătire 

pentru performanţă  

Permanent  

Cadre 

didactice  

 

Consiliul 

elevilor 

Director 

Responsabili 

comisii 

metodice 

- zile din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

1.3.4.Aplicarea 

chestionarelor pentru 

promovarea educaţiei incluzive 

şi elaborarea unui plan de măsuri 

pentru promovarea principiilor 

incluziunii  

100% din 

principii sunt atinse  

 

Permanent  

 
Echipa 

managerialã a 

şcolii  

Cadre 

didactice  

Elevi. 

părinţi, alţi 

factori 

educaţiona

li  

Director 

Consilier 

şcolar 

- zile din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

1.3.5.Asigurarea resurselor 

şi logisticii prin :  

Dotarea atelierelor şcoală 

cu echipamente moderne  

Modernizarea bazei 

sportive  

Dotarea cu 

echipamente şi 

materiale didactice la 

nivelul prevazut în 

SPP  

Bază sportivă 

dotată şi amenajată  

 

 

Decembrie 

2019  

Decembrie 

2019  

Echipa 

managerialã a 

şcolii  

 

Primărie  

Agenţi 

economici  

Director 

Consiliul de 

administraţie 

- conform 

executiei 

bugetare 

Surse 

Extrabug

etare  

Surse 

bugetare  

1.3.6.Elaborarea/ 

revizuirea procedurii privind 

Toti absolventii  

vor completa la 

Iunie-august 

fiecare an 

Consilier 

şcolar 

- Cadre 

didactice 

Director 

Consiliul de 

- zile din 

timpul 
Locală 
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monitorizarea modului în care se 

realizează inserţia şi integrarea 

socio-profesionala a 

absolvenţilor; 

ridicarea actelor de 

studii documentele 

privind evoluţia după 

absolvire 

şcolar Diriginţii 

claselor a- 

XII-a 

- AMOFM administraţie personalului 

didactic 

OBIECTIV 1.4: Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă pentru dezvoltarea resurselor umane  

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

DOMENIUL: MANAGMENTUL CALITĂŢII 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Realizarea a cel puţin 2 cursuri de perfecționare pentru fiecare profesor pe parcursul unui an școlar. 

 

CONTEXT:  

Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să 

înregistreze o creştere economică reală în intervalul de timp 2018-2023. Este cazul domeniilor: mecanic și industrie alimentară. 

 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate (măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/  

persoanele 

responsabile 

 

 

Parteneri 
 

 

Monitorizar

e şi evaluare 
 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

1.4.1.Elaborarea şi 

implementarea unei proceduri de 

identificare a cererilor de pe 

piaţa muncii, inclusiv a 

meseriilor nou solicitate şi a 

meseriilor nesolicitate  

 

- 32% dintre 

absolvenţi îşi găsesc un 

loc de muncă în 

domeniul de calificare 

absolvit;  

- Creşterea ratei 

de succes a 

absolvenţilor calculată 

pe fiecare calificare în 

parte (număr de 

persoane ce activează 

după un an de angajare/ 

număr total persoane 

angajate);  

Sfârşitul 

anului 

şcolar  

 

Echipa 

managerialã a 

şcolii  

Consiliul de 

administraţie  

Agenţii 

economici 

cu care 

şcoala 

derulează 

parteneriate  

AMOFM -  

Director 

Coordonator 

CEAC 

- zile din 

timpul 

personal

ului 

didactic 

Locală 

1.4.2.Organizarea unei Inventarierea Anual  Reponsabili Agenţii Director - zile din Locală 
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sesiuni de informare privind 

abilităţile cheie pentru agenţi 

economici-parteneri . Asigurarea 

flexibilităţii şi adaptabilităţii 

absolvenţilor  

 

 

abilitãţilor cerute de 

agenţii economici din 

perspectiva 

reactualizãrii SPP-

urilor;  

Elaborare 

/revizuire CDL  

 catedre din 

aria 

curriculară 

tehnologii  

 

economici  

 

Consiliul de 

administraţie 

timpul 

personal

ului 

didactic 

1.4.3.Identificarea 

partenerilor, agenţi economici, 

pentru a asigura formarea 

conform ofertei şcolare  

Minim 2 

contracte de colaborare 

încheiate / an şcolar 

 

Anual luna 

decembrie  

Consiliul de 

administraţie  

ANOFM, 

agenţi 

economici  

Director 

 

- 5 zile 

din 

timpul 

personal

ului 

Locală 
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Ţinta strategică 2.  Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinand cont de principiile predării centrate pe elev, centrarea evaluărilor pe competenţe, 

monitorizarea progresului şcolar în vederea imbunătăţiri rezultatelor elevilor. 

 

PRIORITATEA 2: Asigurarea calităţii 

OBIECTIV 2.1 : Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii  

DOMENIUL : MANAGMENTUL CALITĂŢII 

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Servicii de calitate oferite de şcoală  

Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională  

Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ  

CONTEXT: 

Asigurarea calităţii în formarea profesională corespunzătoare nivelului 3 și 4 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Partener

i 

 

 

Monitorizare 

şi evaluare 

Cost 

Sursa 

de 

finanţa

re 

2.1.1. Corelarea demersurilor 

colectivului didactic al liceului cu cele ale 

ISMB, cu politica M.E.N. în domeniul 

calităţii în educaţie 

(Legea calităţii în educaţie) prin 

evaluarea calităţii actului didactic 

Realizarea 

cadrului privind 

asigurarea calităţii  

Îmbunătăţirea 

rezultatelor şi 

dezvoltarea motivaţiei 

la elevi 

permanent 

Coordonatorii 

ariilor 

curriculare, 

Comisia de 

evaluare şi 

asigurare a 

calităţii 

- 

profesori 

- elevi 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

Coordonator 

CEAC 

- 3 zile pe 

semestru 

din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

Locală 

2.1.2. Asigurarea condiţiilor pentru 

compatibilizarea învăţământului 

românesc cu învăţământul european din 

punctul de vedere al calităţii.  

Sprijinirea Comisiei pentru Evaluarea 

şi Asigurarea Calităţii 

Oportunităţi 

pentru tineri şi 

personal 

cf. 

Graficului 

M.E.N. 

Directorii, 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- elevi, 

parinti, 

profesori 

- ISMB, 

CCD, 

Universit

ăţi 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

Coordonator 

CEAC 

- 20 ore 

curs de 

formare/ 

an şcolar 

Locală 

Centrală 
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2.1.3. Fundamentarea ştiinţifică a 

planului de şcolarizare în vederea asigurării 

integrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi 

reducerii şomajului în rândul tinerilor 

Materiale 

didactice unitar 

întocmite şi utilizate 

în procesul de 

învățare-predare 

Constituirea 

unor reţele de lucru 

01.12. 

fiecare 

an şcolar 

Directorii, 

profesorii 

diriginţi, 

consilier 

şcolar 

-cadre 

didactice 

din 

şcolile 

implicate 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

Coordonator 

CEAC  

- 15 zile 

din 

timpul 

personalu

lui 

Locală 

2.1.4. Identificarea ocupaţiilor şi 

calificãrilor nou apãrute pe piaţa muncii. 

Evaluarea cererii de pregătire profesională 

în raport cu dezvoltarea pieţei muncii la 

nivel local/regional/ naţional; 

Revizuirea procedurii privind 

înregistrarea rezultatelor şi asigurarea feed-

back-ului   

Procedura 

revizuită şi aplicată la 

nivelul întregii şcoli 

octombrie, 

fiecare an 

şcolar 

Profesori 

discipline 

tehnice, 

Profesorii 

diriginţi, 

Consilier 

şcolar 

- cadre 

didactice 

din 

şcolile 

implicate 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

Coordonator 

CEAC 

 

- 1 zi/ 

luna din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

Locală 

2.1.5. Analiza de nevoi ocupaţionale 

ale elevilor şi ale intereselor părinţilor 

acestora 

Asigurarea 

corelaţiilor 

decembrie 

fiecare an 

şcolar 

Profesorii 

diriginţi, 

Consilier 

şcolar 

- cadre 

didactice 

din 

şcolile 

implicate 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

 

- 20 ore 

pe 

semestru 

Locală 

2.1.6. Fundamentarea planului de 

şcolarizare pentru continuarea studiilor 

dupa finalizarea învaţământului obligatoriu 

(ciclul superior al liceului) 

85% din 

absolvenţii 

învaţământului 

obligatoriu continuă 

studiile în LTIIB 

decembrie 

fiecare an 

şcolar 

Directorii 

- ISMB, 

- 

ANOFM 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

 

- 1 zi/ 

luna din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

Locală 

 

2.1.7 . Optimizarea colaborării 

cabinetului de asistenţă psihopedagogică cu 

profesorii diriginţi prin participarea 

diriginţilor la serviciile de orientare si 

consiliere profesională 

Atingerea 

competenţelor 

propuse de standard 

permanent 

Profesorii 

diriginţi, 

Consilier 

şcolar 

-

ANOFM 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

- 1 zi/ 

luna din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

Locală 

2.1.8 .Formarea diriginţilor pentru a Reducerea permanent Profesorii - CCD Directorii, - 1 zi/ Locală 
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asigura servicii de orientare şcolară şi de 

consiliere pentru elevi prin activităţi 

organizate de CCD, CMABP, ISMB 

cazurilor de violenţă 

în şcoală 

Reducerea cu 

10%/ an a absenţelor 

şi abandonului şcolar 

Creşterea cu 

10/%/ an  a 

rezultatelor şcolare 

diriginţi 

 

- ISMB 

- CLDPS 

Coordonator 

comisia 

diriginţilor 

luna din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

2.1.9. Aplicarea standardelor 

naţionale de evaluare 

Criterii de 

performanţă 

Instrumente de 

evaluare discutate şi 

adoptate în catedre 

permanent 
Cadre 

didactice 

profesori 

- elevi 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

CEAC 

3 zile/ 

luna din 

timpul 

personal

ului 

didactic 

Locală 

2.1.10.Aplicarea unor metode şi 

forme de evaluare şcolară şi de dezvoltare a 

creativităţii, adaptabilităţii şi a 

transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii 

noi; 

Criterii de 

performanţă 

Instrumente de 

evaluare discutate şi 

adoptate în catedre 

Portofolii ale 

elevilor 

permanent 

Profesorii, 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- părinţi 

- agenţi 

economici 

Directorii, 

Coordonator 

CEAC 

minim 3 

zile 

pentru 

fiecare 

clasă 

Venituri 

proprii 

2.1.11. Modernizarea practicilor 

didactice şi centrarea activităţilor pe elev şi 

pe realizarea progresului performanţelor 

acestora; 

Revizuirea procedurilor de 

înregistrare  a progresului şcolar şi de 

informare a părinţtilor/ elevilor 

Proceduri de 

înregistrare  a 

progresului şcolar şi 

de informare a 

părinţilor/ elevilor 

aplicate 

permanent 

Profesorii, 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

-cadre 

didactice 

 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

Coordonator 

CEAC 

-4 ore 

pregătire 

zilnica 

Locală 

2.1.12. Verificarea periodică a 

formării 

competenţelor de bază (abilităţi de 

comunicare, scriere, calcul matematic etc.) 

prin aplicarea Standardelor Naţionale de 

Atingerea 

competenţelor, 

impuse în SPP, de 

elevi in proporţie de 

100% 

conform 

grafice 

Coordonatori 

comisii 

metodice, 

Cadre 

didactice 

-cadre 

didactice 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

- 1 zi/ 

luna din 

timpul 

personalul

ui 

Locală 
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Evaluare; Promovabilitate 

la BAC 33% 

didactic 

2.1.13. Diversificarea şi adecvarea 

metodelor şi tehnicilor de evaluare, în mod 

special a acelora care încurajează 

creativitatea, participarea activă, lucrul în 

echipă, capacitatea de răspuns la solicitări 

reale, la situaţii concrete; 

Revizuirea procedurii de elaborare a 

subiectelor evaluărilor 

Criterii de 

performanţă 

Instrumente de 

evaluare discutate şi 

adoptate în catedre 

Portofolii ale 

elevilor 

permanent 

Profesorii, 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

-cadre 

didactice 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

-4 ore 

pregatire 

zilnica 

Locală 

2.1.14. Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori, elevi şi 

părinţi, urmărindu-se constant progresul 

şcolar,diagnosticarea învăţării.  

Creşterea cu 

10%/ an a prezenţei 

părinţilor la şedinţe/ 

lectorate 

Eficientizarea 

comunicării profesor-

elev- părinte 

permanent 

Cadre 

didactice, 

Profesorii 

diriginţi, 

 

- 

Consilier 

scolar 

Directorii, 

Coordonator 

comisia 

diriginţilor 

-1 oră/ 

săptămân

ă 

Locală 

2.1.15. Utilizarea calculatorului în 

procesul de evaluare a elevilor şi de 

comunicare a rezultatelor evaluării; 

Creşterea cu 

10% a numărului de 

lecţii de evaluare 

desfăşurate în 

laboratoarele de 

informatică 

permanent 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

Administrator 

de sistem 

-cadre 

didactice 

Directorii, 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

- ore de 

pregătire 

/săptămâ

nă 

Locală 

2.1.16. Realizarea unei bănci de date 

privind rezultatele evaluărilor naţionale 

pentru diferite discipline, ani şcolari 

Realizarea procedurii de actualizare 

sistematică a bazei de date, care să 

cuprindă rezultatele autoevaluării, 

monitorizării şi evaluării externe 

Realizarea bazei 

de date 

Procedura de 

actualizare sistematică 

a bazei de date 

Octombrie,  

fiecare an 

şcolar 

Diriginţii 

claselor a 

XII-a,  

Consilier 

şcolar, 

Informatician 

-ISMB 
Director 

 

-2 zile / 

an 
Locală 

2.1.17. Valorificarea informaţiilor 

conţinute în cadrul cercurilor pedagogice, a 

comisiilor metodice, în vederea creşterii 

Realizarea a 

minim o activitate 

demonstrativa/ cadru 

conform 

graficului 

Cadre 

didactice 
-ISMB Director 

-1 zi / 

lună 

Locală 
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calităţii procesului de învăţământ; didactic în care sunt 

valorificate 

informaţiille şi 

rezultatele 

2.1.18. Utilizarea concluziilor oferite 

de rezultatele evaluării de progres şi finale, 

realizate prin examene şi evaluări 

naţionale, la aplicarea unor măsuri de 

îmbunătăţire a calităţii procesului de 

învăţământ; 

Creşterea cu 

minim 10%/ an a 

rezultatelor la 

examene 

octombrie 

fiecare an 

şcolar 

Cadre 

didactice 

-cadre 

didactice 

Director 

 

-1zi/ 

semestru 
Locală 

2.1.19. Asigurarea bazei materiale 

necesare desfăşurării testărilor şi 

examenelor naţionale; 

Condiţii optime 

pentru desfăşurarea 

examenelor 

conform 

graficului 

de 

desfăşurare 

Director, 

Contabil 

şef 

Consiliul 

Local, 

-  ISMB 

Director, 

Consiliul de 

administraţie 

5 zile / an Locală 

2.1.20. Organizarea olimpiadelor pe 

discipline (etapele locală, judeţeană) a 

concursurilor şcolare 

Condiţii optime 

pentru desfăşurarea 

concursurilor 

conform 

graficului 

de 

desfăşurare 

Director, 

profesorii 
- ISMB 

Coordonatorii 

comisii 

metodice 

5 zile / an Locală 

2.1.21. Stimularea participării 

elevilor la concursurile şi olimpiadele pe 

discipline de învăţământ - indicator al 

calităţii actuluid idactic 

Cresterea numărului 

de premii cu 20 % 

conform 

graficului 

de 

desfăşurare 

Cadre 

didactice 

- cadre 

didactice 

Director, 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- ore de 

pregătire/

săptămân

ă 

Locală 

2.1.22. Desfăşurarea, în conformitate 

cu metodologiile în vigoare, a examenelor 

de: 

¤ bacalaureat, 

¤ obţinerea atestatului profesional 

Condiţii optime 

pentru desfăşurarea 

examenelor  

Creşterea 

obiectivităţii evaluării 

cf. 

graficului 

de 

desfăşurare 

Cadre 

didactice 
- ISMB - 

Director, 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

-5 zile/ 

an 
Locală 

2.1.23. Organizarea admiterii în clasa 

a XI-a, conform metodologiei MEN în 

vigoare 

Admiterea 

elevilor in ciclul 

superior în proportie 

de 100% 

cf. 

graficului 

de 

desfăşurare 

Directori, 

Diriginţii 

claselor a X-a 

- cadre 

didactice 

ISMB 

 

Director, 

Consiliul de 

administraţie 

- minim 3 

zile/ clasă 
Locală 

2.1.24. Diversificarea ofertei de 

curriculum, a metodelor şi practicilor 

Opţionale si 

CDL pentru clasele a 

01.03. 

fiecare 

Director, 

Coordonatori 

- cadre 

didactice 

Director, 

Consiliul de 

- zile din 

timpul 

Locală 
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didactice prin raportare la interesele şi 

ritmurile elevilor, respectiv stilurile 

specifice de învăţare, la zonele de 

provenienţă a elevilor, la specificul unităţii  

şcolare 

IX-a, a X-a și a XI-a 

atractive pentru elevi 

an şcolar comisii 

metodice 

administraţie 

 

personalu

-lui 

didactic 

2.1.25. Cuprinderea tuturor elevilor 

din învăţământul obligatoriu într-o formă 

de educaţie extracurriculară prin 

eficientizarea formelor şi modalităţilor de 

antrenare in activităţile extracurriculare; 

Creşterea cu 

15%/ an a  elevilor 

care participă la o 

formă de educaţie 

extracurriculară 

permanent 

Director, 

profesorii 

diriginţi 

- cadre 

didactice 

Director, 

Consiliul de 

administraţie 

Consilier 

educativ 

 

- 1 zi/ 

săpt. 
Locală 

 

 

Ţinta strategică 3.  Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin respectarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non- formale, în vederea 

valorificarii potenţialului elevilor şi formării lor ca cetăţeni europeni pro- activi. 

 

PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere 

OBIECTIV 3.1 : Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere şcolară 

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere specializată / elev, anual pentru elevii din clasele terminale 

Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor serviciilor de consiliere, adoptat şi 

implementat până în 2019 

Informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi alternativele în cadrul sistemului de ÎPT 

Reducerea absenteismului cu 10 % 

Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în 2023 cu minim 50% faţă de anul 2018  

Reducerea abandonului şcolar cu 20% în 2023 faţă de nivelul anului 2018 

Continuarea studiilor în domeniile de pregătire a 60% dintre absolvenţii din 2023  

CONTEXT:  

Liceul Tehnologic “ION I.C. BRĂTIANU” dispune de cabinet de consiliere şi psiholog şcolar titular 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

Parteneri 
 

Monitorizare 

şi evaluare 
Cost 

Sursa de 

finanţare 
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responsabi

le 

3.1.1. Colaborarea cu 

CMBAP pentru adoptarea unui 

sistem unitar de raportare şi 

indicatori calitativi de evaluare a 

activităţilor şi rezultatelor 

serviciilor de consiliere 

Sistem unitar de 

raportare şi 

indicatori 

calitativi 

Septembrie 

fiecare an 

şcolar 

Director 

Consilier  

şcolar 

CMBAP 
Director 

 

- 3 zile pe 

semestru 

din timpul 

personalul

ui 

didactic 

Locală 

 

3.1.2. Proiectarea şi 

implementarea unui calendar 

obligatoriu de activităţi de 

informare şi consiliere pentru: 

- clasa a XII-a si a a XIII-a 

liceu tehnologic,:  

- alternative de angajare 

şi/ sau de continuare a 

studiilor 

Calendarul 

activităţilor 

Noiembrie 

martie 

Consilier  

şcolar 

AMOFM 

Universităţi 

Agenţi 

economici 

Directori 

 

- 20 ore 

curs de 

formare/ 

an şcolar 

Locală 

Centrală 

3.1.3. Informarea 

absolvenţilor claselor a VIII-a 

din municipiu şi judet privind 

oferta liceului:  

Aplicare chestionare 

elevilor clasei aVIII-a de la 

şcolile generale privind opţiunile 

şcolare şi profesionale viitoare. 

Întâlniri cu elevii şi părinţii 

acestora pentru prezentarea 

ofertei educaţionale a şcolii. 

Ziua porţilor deschise 

pentru comunitate. 

Chestionare aplicate 

și interpretate. 

Şedinţe de informare 

si distribuirea de 

pliante care să 

conțină şi 

descrierea 

specializărilor. 

Registru vizitatori 

Noiembrie 

Mai 

Director 

Consilierul 

educativ 

Diriginţi 

Consilier  

şcolar 

Cabinet 

psihopedag

ogic 

Scolile din 

municipiu 

șI judeţ. 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

Consilier 

educativ 

 

 

700 

RON 

Surse 

bugetare 

3.1.4. Identificarea elevilor 

care necesită consiliere 

individuală şi asigurarea acesteia 

Reducerea cu 10%/ 

an a absenteismului  

şi a cazurilor de 

Octombrie 

Permanent 

Consilier  

şcolar 
Diriginţii 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

- 15 zile 

din timpul 

personalul

Locală 
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violenţă Consilier 

educativ 

ui 

- material 

birotic 

3.1.5. Organizarea şi 

monitorizarea activităţilor 

metodice şi psihopedagogice la 

nivelul cercurilor pedagogice pe 

discipline 

Participarea 100% a 

profesorilor la 

cercurile metodice 

conform 

graficelor de 

activităţi 

Director 

Responsabi

li 

Comisii 

metodice 

pe 

discipline 

Cadre 

didactice 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

- 1 zi/ luna 

din timpul 

personalul

ui 

didactic 

Locală 

3.1.6. Asigurarea 

transparenţei în formarea 

profesională: 

Realizarea CDL în acord 

cu nevoile locale. 

Consultarea elevilor şi 

părinţilor în alegerea 

disciplinelor opţionale. 

 Desfăşurarea 

activităţilor de instruire practică 

la potenţiali angajatori; 

Programe CDL 

elaborate şi avizate 

ISMB  

Minim 2 contracte 

noi pe an cu agenţi 

economici 

Septembrie 

Pofesori 

Aria 

curriculară 

Tehnologii 

ISMB 

Agenţii 

economici 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

- 20 ore pe 

semestru 

- 50 RON 

Surse 

extrabugetare 

6.Elaborarea proiectului 

activităţilor extracurriculare şi de 

orientare în carieră: 

Consiliere în carieră 

Activităţi 

extracurriculare: 

Intalniri elevi liceu- elevi 

gimnaziu; 

Concursuri pe diferite 

teme; 

Activităţi sportive 

Orar consilier şcolar 

şi număr elevi 

consiliaţi. 

Calendarul 

activităţilor 

extracurriculare 

Lunar 

Semestrial 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Consilier  

şcolar 

ISMB 

CMBRAE 

Scoli 

generale 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

Consilier 

educativ 

 

- 15 zile 

din timpul 

personalul

ui 

- material 

birotic 

Locală 
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Ţinta strategică 4.     Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile tehnologii de informare, formare şi comunicare prin 

parcurgerea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională. 

 

PRIORITATEA 4 : Formarea/ perfecţionarea profesională a resurselor umane 

OBIECTIV 4.1. : Perfecţionarea managementului educaţonal 

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Formarea continuă a directorului, coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, membrilor consiliului de 

administraţie, membrilor comisiei de asigurare a calităţii şi a personalului didactic auxiliar. 

CONTEXT:  

Dezvoltarea competenţelor menţionate în standardul naţional de formare continuă pentru funcţia didactică de profesor : competenţe 

metodologice, competenţe de comunicare şi relaţionare, competenţe de evaluare a elevilor, competenţe psiho-sociale, competenţe tehnice şi 

tehnologice, competenţe de management al carierei. 

Dezvoltarea competenţelor profesionale se realizează prin: 

o conştientizarea importanţei componentei axiologice în performanţa profesională, condiţie sine qua non a dezvoltării profesionale dar şi 

a integrării şcolii româneşti în spaţiul european; 

o înţelegerea importanţei deschiderilor transdisciplinare şi interdisciplinare; 

o formarea unei culturi profesionale axate pe stăpânirea tehnicilor moderne de comunicare; 

o înţelegerea importanţei demersurilor centrate pe dezvoltarea gândirii critice şi creative; 

o redimensionarea cercetării ştiinţifice a cadrelor din învăţământul preuniversitar, promovarea cercetării drept criteriu esenţial al 

profesionalismului 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 
 

 

Parteneri 
 

 

Monitoriza

re şi 

evaluare 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

4.1.1. Participarea 

directorilor, cadrelor didactice și 

didactice auxiliare la cursuri de 

formare: management, marketing, 

asigurarea calității, mentorat, 

protecție civilă, prevenirea și 

80% dintre cei 

menționați vor 

participa la cursuri 

specifice activităţii 

pe care o desfăşoară. 

August 

Director 

Responsabil 

perfecţionare 

I.SMB 

C.C.D. 

Universit

ăţi 

Director 

Consiliul de 

administraţi

e 

 

15.000 

RON 

Resurse 

bugetare 

Surse 

extrabugetare 

Finanţare 

proprie 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

121/ 158 

stingerea incendiilor, secretariat, 

contabilitate, administraţie şi 

control 

4.1.2. Monitorizarea 

desfăşurării activităţilor comisiilor 

metodice pe discipline, conform 

planificărilor. 

Activităţii de 

perfecţionare prin 

schimb de experienţă 

la nivelul şcolii. 

permanent 

Coordonator 

CEAC 

Responsabil cu 

Perfecţionarea 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- elevi, 

părinţi, 

profesori 

- ISMB, 

- CCD 

 

Director 

Consiliul de 

administraţi

e 

 

- 1 zi/ 

luna din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

Locală 

4.1. 3. Implicarea echipelor 

organizate în realizarea de proiecte 

şi programe educaţionale, 

parteneriate la nivel local, 

judeţean, naţional şi internaţional. 

Cel putin 4 proiecte 

la nivel local, 3 la 

nivel judetean, 3 la 

nivel naţional şi un 

proiect internaţional. 

Iunie 

Director 

Coordonatorii 

echipelor 

I.S.MB 

C.C.D. 

Politia 

Şcoli din 

municipiu 

Director 

Consiliul de 

administraţi

e 

Consilier 

educativ 

3000 

RON 

Resurse 

bugetare 

Surse 

extrabugetare 

4.1.4.Monitorizarea 

activităţilor desfăşurate de echipe 

profesori- elevi- părinţi- 

comunitate. 

Chestionar privind 

gradul de satisfacţe 

al actorilor implicaţi 

in activităţile 

desfăşurate 

Iunie 

Director  

Psiholog 

 

C.M.B.R.

A.E. 

Director 

Consiliul de 

administraţi

e 

Consilier 

educativ 

100 

RON 

Locală 

OBIECTIV 4.2.: Asigurarea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic 

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

80% dintre profesorii şcolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe competenţe centrate pe elev, până la finele anului 2019. 

CONTEXT:  

Există în mare măsură o experientă a cadrelor didactice în utilizarea competențelor centrate pe elev, dar asistențele/ observările la ore au 

evidențiat la unele cadre didactice un stil de predare bazat pe metode tradiționale în defavoarea celor moderne bazate pe acțiune și pe învțtarea 

centrată pe elev respectând particularitățile individuale ale acestora. 

Ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi a managerilor din şcoli 

Corelarea formării continue cu formarea iniţială a cadrelor didactice 

Aplicarea noilor strategii didactice şi pedagogice în cadrul unui învăţământ centrat pe elev, pe formare capacităţilor cognitive şi acţionale 
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Creşterea rolului CCD în formarea continuă, ca principal ofertant în concordanţă cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Monitorizare 

şi evaluare 
Cost 

Sursa de 

finanţare 

4.2.1. Identificarea nevoilor 

de formare a personalului didactic 

pe baza rezultatelor de la inspecţii, 

examene de titularizare şi grade 

didactice; 

Înscrierea fiecarui 

profesor la cel puţin 

un curs de 

perfecţionare 

octombrie 

fiecare an 

şcolar 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

perfecţionare 

- cadre 

didactice 

- elevi 

Director 

Responsabil 

perfecţionare 

- 3 zile pe 

semestru din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

 

4.2.2. Dezvoltarea unor 

parteneriate instituţionale cu 

furnizorii acreditaţi de formare, în 

scopul optimizării activităţilor de 

formare şi dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice şi didactic 

auxiliare 

Oferte de formare permanent 

Responsabil 

CEAC 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

- elevi, 

parinti, 

profesori 

- ISMB, 

CCD, 

Universit

ăţi 

Director 

Responsabil 

perfecţionare 

- 20 ore curs 

de formare/ 

an şcolar 

Locală 

Centrală 

4.2.3. Eficientizarea 

metodelor de monitorizare şi 

consiliere a profesorilor debutanţi 

Creşterea rezultatelor 

la clasă cu 15% 
permanent 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

Perfecţionare 

Tutori 

-agenţi 

economici 

- cadre 

didactice 

- elevi 

Directori 

Responsabil 

perfecţionare 

- 3 zile/ an 

şcolar din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

4.2.4. Asigurarea calităţii 

procesului de formare continuă 

prin activităţile metodico-

ştiinţifice realizate la nivelul 

liceului 

Susţinerea la nivelul 

catedrelor a cel puţin 

4 activităţi 

demonstrative/ an 

şcolar 

permanent 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

arii 

curriculare 

- cadre 

didactice 

din 

şcolile 

implicate 

 

Director 

Responsabil 

arii 

curriculare 

- 15 zile din 

timpul 

personalului 

- material 

birotic 

Locală 

4.2.5. Organizarea şi 

monitorizarea activităţilor 

metodice şi pedagogice la nivelul 

cercurilor pedagogice pe discipline 

Participarea tuturor 

profesorilor la 

cercurile metodice 

conform 

graficelor 

de 

activităţi 

Cadre 

didactice 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

pe discipline 

- cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

arii 

curriculare 

- 1 zi / lună 

din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

4.2.6. Consolidarea Practică  pedagogică permanent Director - cadre Director - 20 ore pe Locală 
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parteneriatului între 

învăţământul superior şi liceu în 

formarea iniţială şi continuă pentru 

cariera didactică, prin care să se 

asigure adecvarea la finalităţile 

învăţământului preuniversitar a 

formării universitare; 

a studenţilor de la 

U.P.B. 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare 

didactice Responsabil 

arii 

curriculare 

semestru 

4.2.7.Diseminarea 

informaţiilor cu caracter aplicativ 

dobândite în cadrul cursurilor de 

formare şi dezbateri în catedre 

privind lucrul cu elevii în general 

şi cu elevii cu C.E.S.în special. 

Cresterea nivelului 

de performanţă la 

învăţătură cu 5%, 

comparativ cu  

rezultatele obţinute 

la testările inţiale 

Lunar 

Formatorii şi 

echipa 

managerială 

ISMB 

Director 

Responsabil 

arii 

curriculare 

- 50 RON Locală 

4.2.8. Monitorizarea 

aplicării la clasă a utilizarii 

metodelor centrate pe elev. 

85% dintre 

profesori utilizează 

metode moderne de 

invăţare, evidenţiată 

prin fişa de asistenţă 

Permanent 

Cadre 

didactice 

Coordonatori 

Comisii 

metodice 

Comisii 

metodice 

ISMB 

Director 

Coordonator 

CEAC 

 

- 1 zi / lună 

din timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

 

4.2.9. Promovarea 

programelor de formare necesare 

pregătirii cadrelor didactice în 

vederea valorificării reţelelor de 

calculatoare şi a softurilor 

educaţionale existente în liceu. 

Participarea la 

cursuri a cel puţin 

60% dintre profesori 

permanent 

Director 

Comisie 

perfecţionare 

Comisii 

metodice 

ISMB 

Director 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare 

- 1 zi/ lună 

din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 

 

4.2.10. Stimularea 

participării cadrelor didactice la 

cursurile de formare, ca urmare a 

aplicarii noului sistem de formare 

continuă 

Înscrierea 

profesorilor la 

cursurile de formare 

permanent 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare 

Comisii 

metodice 

ISMB 

Director 

Coordonator 

CEAC 

 

- zile din 

timpul 

personalului 

didactic 

Locală 
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Ţinta strategică 5.  Îmbunătăţirea bazei materiale în vederea realizării   unui proces instructiv- educativ de calitate 

 

 

PRIORITATEA 5 : Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii 

OBIECTIV 5.1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ 

DOMENIUL CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Toate spaţiile de învăţământ reabilitate până în 2020 

Creşterea valorii resurselor pentru finanţarea procesului didactic 

CONTEXT: 

Alocarea resurselor necesare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a unităţilor şcolare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Monitoriza

re şi 

evaluare 

Cost 

Sur

sa de 

fina

nţare 

5.1.1. Realizarea 

demersurilor necesare la primărie 

pentru finalizarea la timp a 

lucrărilor de reparaţii şi igienizare 

în vederea deschiderii anului 

şcolar şi obţinerea avizului sanitar 

de funcţionare 

Conditii normale de 

funcţionare 

12. 09. 

fiecare 

an şcolar 

Directorii, 

administrator, 

contabil şef 

- DSP 

- Primaria 

Sector 2 

Director 

 

- zile din 

timpul 

personalu

lui 

de 

conducer

e 

Locală 

 

5.1.2. Raportarea situaţiilor 

solicitate de ISMB privind 

pregătirea spaţiilor de invăţământ 

pentru începerea anului şcolar, 

livrarea manualelor şcolare 

Situatiille solicitate 
cf. 

termenelor 

solicitărilor 

Director 

Bibliotecar 

Informatician 

- ISMB 
Director 

 

- 3 zile/ 

an 
Locală 

5.1.3. Menţinerea legăturii 

permanente cu Primăria, Consiliul 

Local privitor la starea 

infrastructurii, asigurarea 

utilităţilor, priorităţi de reabilitare 

Asigurarea plăţilor Permanent 
Director, 

contabil şef 

-Primăria, 

Sector 2 

Director 

 

 

- 15 zile Locală 
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a infrastructurii şi de dotare 

5.1.4. Dezvoltarea bazei 

materiale pentru desfăşurarea unui 

învăţământ  modern 

Laboratoare şi 

cabinete şcolare 

dotate la nivelul 

cerinţelor din SPP 

Conform 

dispoziţiilor 

bugetare 

Contabil şef 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- Primărie 

- MEN 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

Conform 

buget 

aprobat 

Locală 

Bugetul 

centralizat 

Fonduri 

europene 

Obiectiv 5.2 : Imbunătăţirea dotării cu echipamente 

DOMENIUL CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Până in 2023 toate cabinetele, laboratoarele si atelierele vor fi dotate cu echipamente în conformitate SPP 

CONTEXT: 

In prezent, în şcoală există 5 laptop-uri , 5 videoproiectoare şi 10 imprimante, dar care nu sunt suficiente pentru solicitările zilnice. 

Atelerele şi laboratoarele nu au toate dotări la nivelul solictat de SPP 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Monitoriza

re şi 

evaluare 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

5.2.1. Stabilirea, în 

conformitate cu SPP, a necesarului 

de dotare pentru cabinete, 

laboratoare şi ateliere 

Laboratoare , 

cabinete şi  ateliere 

şcolare dotate la 

nivelul cerinţelor din 

SPP 

Decembrie 

Director 

Contabil şef 

Responsabili 

catedră 

- Primărie 

MEN 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

  

5.2.2. Transmiterea catre 

Primărie, ISMB, MEN a 

necesarului de dotare pentru 

cabinete, laboratoare şi ateliere 

Laboratoare , 

cabinete şi  ateliere 

şcolare dotate la 

nivelul cerinţelor din 

SPP 

Conform 

dispoziţiilor 

bugetare 

Director 

Contabil şef 

Responsabili 

catedră 

- Primărie 

MEN 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

Conform 

buget 

aprobat 

Locală 

Centrală 

Fonduri 

europene 

5.2.3.Achiziţionarea de 

laptop-uri , videoproiectoare şi 

imprimante multifuncţionale 

Echipamente 

IT pentru asigurarea 

condiţiilor optime de 

desfășurare a 

procesului instructiv-  

educativ 

Decembrie 

2021 

Director 

Administrator 

Contabil şef 

Comitetul 

de 

părinţi 

Primărie 

 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

Contabil şef 

8000 

RON 

Comitetul 

de părinţi 

Fonduri 

extrabuge

tare 

5.2.2. .Achiziţionarea de Echipamente Decembrie Director Comitetul 
Director 

Consiliul de 
 Comitetul 
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table White  IT pentru asigurarea 

condiţiilor optime de 

desfășurare a 

procesului instructiv-  

educativ 

2022 Administrator 

Contabil şef 

de părinţi 

Primărie 

administraţie 

Contabil şef 

 

 

de părinţi 

Venituri 

extrabuge

tare 

 

 

Ţinta strategică 6.  Întărirea parteneriatului unitate şcolară- elevi- părinţi- comunitate. 

 

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT 

OBIECTIV 6.1 : .Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene  

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul 2023, faţă de 2018  

Stabilirea unei noi strategii a şcolii privind colaborarea cu partenerii; 

CONTEXT : 

Creşterea mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul Uniunii Europene 

Participarea şcolii la proiecte POSDRU 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Monitoriza

re şi 

evaluare 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

6.1.1. Creşterea numărului 

de cadre didactice participante la: 

vizitele pregătitoare în 

vederea depunerii de proiecte în 

parteneriat cu şcoli din UE 

schimburile de profesori 

organizate la nivel naţional 

10 cadre didactice permanent 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

comisie 

programe 

europene 

- ISMB 

Director 

Consilier 

educativ 

- 3 zile pe 

semestru 
CE 

6.1.2. Identificarea de 

parteneri pentru realizarea 

proiectelor 

Găsirea partenerilor permanent 

Director 

Responsabil 

comisie 

programe 

europene 

- ISMB 

- şcoli din 

U.E. 

Director 

Consilier 

educativ 

 

- 30 ore Locală 
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6.1.3. Participarea la 

consiliere şi consultanţă în 

managementul proiectelor, 

completarea dosarelor 

10%/ an, dintre 

profesori ,participă la 

consiliere 

 

cf.orarului 

de 

consultanţă 

Director 

Responsabil 

comisie 

programe 

europene 

- ISMB 

Director 

Consilier 

educativ 

 

- 3 zile pe 

semestru 

Locală 

Centrală 

Fonduri 

europene 

6.1.4. Realizarea de 

parteneriate cu școli din UE  

 

Minim 1 parteneriat / 

an şcolar cu instituţii 

de învăţământ 

europene  

decembrie 

2021 

 

Directorul 

şcolii  

Responsabil 

Proiecte 

europene  

Şcoli 

europene 

din cadrul 

proiectelor  

Director 

Consilier 

educativ 

 

- 3 zile pe 

semestru 

Fonduri 

europene  

 

OBIECTIV 6.2.: Creșterea eficientei parteneriatului cu comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic. 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel local și national  

DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

INDICATORI DE REALIZARE: 

Stabilirea unei noi strategii a Liceului Tehnologic „ION I.C. BRĂTIANU” privind colaborarea cu partenerii; Creşterea prestigiului 

Liceului Tehnologic „ION I.C. BRĂTIANU” şi prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan local și naţional;  

Continuarea activităţilor în cadrul proiectelor POSDRU  

CONTEXT:  

Insuficienta sustinere a procesului de învăţământ din partea unor parteneri; Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei 

materiale pentru instruire practică;  

Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică;  

Slaba conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri;  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Monitoriza

re şi 

evaluare 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

6.2.1.Realizarea unor relaţii 

de parteneriat cu colegii tehnice, 

licee tehnologice şi şcoli 

gimnaziale din municipiu, judeţ şi 

ţară  

 

Împărtăsirea 

exemplelor de bună 

practică cu alte şcoli, 

Relaţii de parteneriat  

Mai 2023  

 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

comisie 

proiecte şi 

programe 

  

Colegii 

tehnice, 

licee 

tehnologi

ce, şcoli 

generale 

din sector  

Director 

Consilier 

educativ - 3 zile pe 

semestru 

Locală 

 

6.2.2. Continuarea Activităţi în cadrul Mai 2021  Mebrii echipă  Alte  - zile pe Fonduri 
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activitătilor în cadrul proiectelor 

POSDRU  

 

proiectelor POSDRU  

 

 de proiect  

Director  

Coordonator 

CEAC  

unităţi 

şcolare  

 

Director  

 

 

semestru europene 

6.2.3. Îmbunătăţirea 

relaţiilor de parteneriat cu părinţii 

în vederea antrenării acestora în 

întregul proces instructiv-educativ 

din şcoală 

 

O mai buna 

colaborare şcoală –  

familie, profesor - 

elev – părinţi.  

Forum on-line de 

comunicare cu 

părinţii  

Noiembrie 

2020 

 

Diriginţi 

Consilier 

scolar  

Părinţii  Director  

Consilier 

educativ - 3 zile pe 

semestru 

Locală 

6.2.4. Elaborarea şi 

semnarea de  către toţi părintii a 

acordului de educaţe.  

 

Acord de educaţe cu 

părintii 

Decembrie 

2018 

Diriginţi 

Consilier 

școlar  

Părinţii  Director  

Consilier 

educativ 

- 3 zile pe 

semestru 

Locală 

6.2.5. Stimularea şi punerea 

în valoare a elevilor şi tinerilor 

capabili de performanţă prin 

concursuri şi olimpiade şcolare; 

Participarea a 30 

elevi la concursuri şi 

olimpiade şcolare; 

permanent 

Cadre didactice 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- ISMB 

- MEN 

Director  

Consilier 

educativ 

- articole 

birotică 
Locală 

6.2.6. Accentuarea 

caracterului interdisciplinar şi 

pluridisciplinar al educaţiei; 

Creşterea cu 20 % a 

activităţilor cu 

caracter 

interdisciplinar 

permanent 

Cadre didactice 

Coordonatori 

comisii 

metodice 

- Cadre 

didactice 

Director  

Consilier 

educativ 

- ore de 

pregătire 
Locală 

6.2.7. Educarea elevilor in 

spiritul cunoaşterii/ conservării 

specificului românesc în contextul 

procesului de integrare europeana/ 

globalizare; 

Cunoaşterea 

tradiţiilor 
permanent 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

- ONG 

Director  

Consilier 

educativ 

- zile din 

timpul 

personalul

ui 

didactic 

Locală 

6.2.8. Antrenarea elevilor în 

participarea la concursuri de 

proiecte şi miniproiecte de mediu 

Participarea a 40 

elevi/ an şcolar 

cf. graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

- ISMB, 

- Primăria 

Sectorului 

2 

Directori  

Consilier 

educativ 

- 1 zi/ 

săptămână 
Locală 
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6.2.9. Atragerea copiilor şi 

tinerilor în acţiuni cu caracter 

sportiv; formarea de mentalităţi 

favorabile privind: sportul şi 

sănătatea, sportul şi educaţia, 

sportul şi democraţia, spiritul 

sportiv; 

Participarea a 100 

elevi/ an şcolar 

cf. graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

Catedra de 

educaţie 

fizică 

-Asociaţii 

şi cluburi 

sportive 

 

Director  

Consilier 

educativ 

 

- zile din 

timpul 

personalu

lui 

didactic 

Locală 

6.2.10. Realizarea de acţiuni 

în parteneriat de informare cu 

privire la situaţiile de risc şi a 

formelor de agresivitate; 

Scăderea cu 10%  a 

actelor de violenţă în 

mediul şcolar 

cf.. 

graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

Diriginti, 

Consilier 

şcolar, 

 

- Poliţia 

de 

proximitat

e 

 

Director  

Consilier 

educativ 

- 1 zi/lună Locală 

 

 

III. 2. Direcţiile de acţiune ale Liceului Tehnologic ”ION I.C. BRATIANU” în anul şcolar 2020-2021 

 
I.  Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii şi nevoilor elevilor 

II. Asigurarea calităţii învăţământului; abordarea educaţiei ca forţă principală a schimbării tehnologiei, economiei, administraţiei şi a promovării de valori în 

societate 

III. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei 

IV. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

V. Alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ; Aplicarea normelor privind descentralizarea financiară şi administrativă a învăţământului 

preuniversitar. 

VI.  Compatibilizarea sistemului educativ românesc cu sistemele europene şi stimularea creşterii    cooperărilor internaţionale, naţionale, regionale şi locale 

 

Ţinta strategică 1. Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi interesele educabililor, ale comunităţii dar şi pe cerinţele pieţei 

muncii pentru a facilita inserţia sociala a absolvenţilor. 

 PRIORITATEA 1:: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

 

Ţinta strategică 2. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinând cont de principiile predării centrate pe elev, centrarea evaluărilor pe competenţe, 

monitorizarea progresului şcolar în vederea imbunătăţirii rezultatelor elevilor. 

 PRIORITATEA 2: Asigurarea calităţii 
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Ţinta strategică 3. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin respectarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non- formale, în vederea 

valorificarii potenţialului elevilor şi formării lor ca cetăţeni europeni pro- activi 

 PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

 

 Ţinta strategică 4. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile tehnologii de informare, formare şi comunicare prin 

parcurgerea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională. 

 PRIORITATEA 4: Formarea/ perfecţionarea profesională a resurselor umane 

 

Ţinta strategică 5. Îmbunătăţirea bazei materiale în vederea realizării unui proces instructiv- educativ de calitate 

 PRIORITATEA 5 : Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii 

 

Ţinta strategică 6. Întărirea parteneriatului unitate şcolară- elevi- părinţi- comunitate. 

 PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT  

 

 

 

III.3. Finanţarea planului 

 

Având la bază principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ va presupune nu numai finanţarea 

de bază (costul standard / elev), cum se întâmplă în general, ci şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de context 

socio - economic. 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION I.C. BRATIANU” Bucureşti în calitate de ordonator terţiar de credite va finanţa activitatea din următoarele surse : 

I). Din credite de la bugetul local se vor realiza : 

 cheltuieli de personal 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 cheltuieli burse sociale, merit, studiu 

 asistenţa socială 

 cheltuieli de capital 

II). Din credite de la bugetul de stat se vor realiza : 

 cheltuieli examene naţionale, perfecţionare 

 cheltuieli burse „Bani de liceu” 

 cheltuieli materiale şi servicii 
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III). Din venituri proprii se vor realiza : 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 cheltuieli de personal 

 cheltuieli de capital 

IV). Din sponsorizări se vor realiza : 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 cheltuieli cu studierea pieţei 

 cheltuieli pentru susţinerea programelor educative 

V). Din fonduri europene vom realiza: 

 cheltuieli pentru dezvoltarea parteneriatelor europene 

Cap.IV. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE 

 

IV.1. Consultarea 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 

chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 

interesaţi în formarea profesională; 

discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. 

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare: 

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

elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 

părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii); 

partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea priorităţilor 
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7. Elaborarea planului operaţional 

SURSE DE INFORMAŢII: 

Documente de proiectare a activităţii şcolii: 

documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, 

Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

documente care atestă parteneriatele şcolii; 

oferta de şcolarizare. 

Documente de analiză a activităţii şcolii: 

 rapoarte ale catedrelor; 

 rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

 rapoarte ale echipei manageriale; 

rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă. 

Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Regiunea Bucureşti - Ilfov; 

Chestionare, discuţii, interviuri; 

Rapoarte scrise ale ISMB şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în  şcoală 

 

IV.2. Monitorizarea, evaluarea şi actualizarea 

 

Organizarea activităţilor de monitorizare, revizuire şi reactualizare a PAS are în vedere următoarele repere de bază: 

 

 Ciclul de revizuire şi îmbunătăţire continuă; 

 Repere interne/externe pentru standarde şi descriptori de performanţă; 

 Revizuirea procedurilor; 

 Rapoartele de activitate ale comisiilor de lucru; 

 Dovezi privind realizarea planurilor de acţiune (managementul calităţii, învăţarea centrată pe elev etc); 

 Înregistrări ale aprecierilor ISMB, CCD, alte organe abilitate ; 

 Înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de asigurare acalităţii (rezultate concrete ale elevilor şi 

profesorilor: rezultate la examene, premii la concursuri şi expoziţii şcolare, numărul de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii; 

 Raportul de autoevaluare, Raportul de monitorizare şi Raportul de evaluare pentru asigurarea calităţii pentru anul şcolar 2019-

2020 
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În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PAS, se stabilesc acte de comunicare.  

Pentru liceul nostru, comunicarea cu principalii emiţători dar şi cu receptorii din cadrul reţelelor din care facem parte a constituit 

punctul de plecare pentru importantele transformări provocate în ultimii ani. Mecanismele feedback-ului sunt şi ele în permanentă 

schimbare, actualizare, transformare pentru a ne ajuta să percepem corect mesajele dar şi răspunsurile venite din mediul extern şi, 

bineînţeles, din cel intern. Identitatea noastră a învăţat să se construiască pe următoarele cuvinte – cheie: flexibilitate, 

adaptabilitate, reţele, educaţie  bazată pe cerere, feedback, calitate, pregătire şi conştientizare.  

Ne propunem: 

Să monitorizăm implementarea acţiunilor propuse printr-o bună colaborare cu toţi factorii implicaţi, prin coordonarea judicioasă 

a personalului didactic implicat, monitorizare pe care o va realiza, conform unui plan bine stabilit, directorul unităţii. 

Dezvoltarea unor linii prospective de acţiune pentru identificarea unor noi colaboratori şi implicarea unor noi factori în funcţie 

de profilul şi specializările proiectate. 

Introspecţia evoluţiei exigenţelor pieţei muncii pentru a proiecta racordul şi a facea ctualizarea planului de acţiune al şcolii. 

Sprijinirea priorităţilor din planul de şcolarizare şi acordarea acestuia cu oferta altor şcoli din plan local sau regional. 

Sesizarea şi semnalarea unor cerinţe de perspectivă impuse de factorii implicaţi din sfera economiei reale spre învăţământului 

tehnic liceal şi superior. 

Efectuarea propunerilor de adaptare a programelor de studiu de la liceu, către ISMB şi MEC. 

Creşterea calitativă a aportului resurselor materiale existente la nivelul şcolii şi identificarea de noi resurse necesare pentru 

perspectivă (feed-back-ul va fi dat de comisiile metodice/ catedrele din interiorul unităţii şi persoanele responsabile). 

Identificarea unor modalităţi de perspectivă pentru monitorizarea tehnicilor de instruire şi de creştere a calităţii în procesul de 

instruire profesională. 

Monitorizarea şi identificarea modalităţilor de realizare a performanţei în pregătireelevilor pentru examene şi concursuri şcolare. 

Echipa de elaborare a Planului de Acţiune al Şcolii va evalua rezultatele scontate în urma acţiunilor întreprinse la nivelul şcolii, 

înregistrând progresul/ regresul rezultat în urma realizării acestora. De asemenea, va raporta în mod regulat progresul înregistrat 

managerilor şcolii şi va participa la elaborarea măsurilor ce se impun pentru paşii următori. În cazul în care apar dificultăţi în 

derularea oricărei acţiuni sau a depăşirii termenului propus, echipa este obligată să redreseze din mers aceste erori şi să elaboreze 

un plan de măsuri care să contribuie la corectarea respectivelor inadvertenţe. 

Constatările şi concluziile rezultate la finalul anului şcolar 2017-2018 a constituit baza de pornire pentru elaborarea P.A.S. 2018 – 

2023. Întreaga echipă lărgită (director, echipa de elaborare P.A.S., Consiliul de Administraţie) răspunde de îndeplinirea 

obiectivelor propuse în P.A.S. şi de monitorizarea activităţilor. 

Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de monitorizare şi evaluare 

va fi asigurat prin: 

Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
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Includrea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

Revizuire periodică şi corecţii. 

Planului de Acţiune al Şcolii  este amendat cu propunerile  evaluatorilor externi (raportul Inspectoratului Scolar) precum şi cu 

propunerile partenerilor economico- sociali. 

 

Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 
Datele întâlnirilor de analiză 

Realizarea studiului asupra mediului 

extern 
Millea Florica anual septembrie 

Realizarea studiului asupra mediului 

intern 
Millea Florica 

semestrial 

 
octombrie, iunie 

Intocmirea seturilor de teste care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 

Millea Florica  

Grigore Alexandru 

Cristodor Raluca 

Dutu Adrian 

lunar decembrie ,martie   

Monitorizarea periodică a implementării 

acţiunilor individuale 
Millea Florica semestrial 

decembrie   

aprilie   

Comunicarea acţiunilor corective în 

lumina rezultatelor obţinute 

Grigore Alexandru 

Cristodor Raluca 
semestrial 

decembrie   

aprilie   

Monitorizarea implementării acţiunilor 
Millea Florica 

lunar 
decembrie  

mai 

Evaluarea implementării acţiunilor Millea Florica anual iunie 

Revizuirea acţiunilor 
 

Millea Florica 
anual septembrie  

Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 
Millea Florica  anual iunie  

Realizarea planului 

 operaţional 

Millea Florica  

Grigore Alexandru 

Cristodor Raluca 

Farcaș-Flamaropol Dana 

anual iunie 
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Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. Actualizarea acţiunilor din PAS 

în lumina evaluării 

Consiliul de administraţie anual iunie  
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IV.3.a Plan de şcolarizare anul şcolar 2018- 2019 

 
 

 

Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea profesională  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019- ZI 

Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-
a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

SERVICII  
TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 
NIV 4 

TEHNICIAN 
GASTRONOM 

1       27       

TEHNIC  MECANIC  NIV 4 
TEHNICIAN 

PROIECTANT CAD  
 1 1 

  
 25 24 

  

TEHNIC  MECANIC  NIV 4 
TEHNICIAN 

MECATRONIST 
    1 1     35 23 
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Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea profesională  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019- ZI 

Școală profesională- filieră tehnologică - ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

SERVICII  
INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 
NIV 3 OSPĂTAR 1  1   25  24     

TEHNIC  MECANIC  NIV3  MECANIC AUTO   1 1 1  29 22 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul 
de 

calificar
e 

Calificarea profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019 

Liceu tehnologic - ciclul inferior 
SERAL (IX-XI) 

Liceu  tehnologic- ciclul  superior 

SERAL (XI-XIII)* 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

SEM I  

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

SEM I  

a  
XI-a      
SEM 

II 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

a  
XI-a      

SEM II 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

NIV 4 
TEHNICIAN 

PROIECTANT CAD   
 1 

  
35  

 
  1      42   

NIV 4 
TEHNICIAN  

MECATRONIST 
 1 

 
   28 

 
    

 
1   

 
30 
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NIV 4 

TEHNICIAN 
MECANIC PENTRU 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

     1      30 
      

NIV 4 
TEHNICIAN 
METROLOG 

             1 
 

1  30 
 

30 

 

 

LICEU CURSURI DE ZI: 258 ELEVI 

LICEU CURSURI SERAL: 225 ELEVI 

 

 

 

 

 

IV.3.b Plan de şcolarizare anul şcolar 2019- 2020 

 

 

 

Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea profesională  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020- ZI 

Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-
a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

SERVICII  
TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 
NIV 4 

TEHNICIAN ÎN 
INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ 
1       31       
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TEHNIC  MECANIC  NIV 4 
TEHNICIAN 
METROLOG 

 1 
   

 32 
   

SERVICII 
TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 
NIV 4 

TEHNICIAN 
GASTRONOM 

 1    27   

TEHNIC MECANIC NIV 4 
TEHNICIAN 

PROIECTANT CAD 
 1    29   

TEHNIC  MECANIC  NIV 4 
TEHNICIAN 

PROIECTANT CAD 
    1 

 
    35 

 

TEHNIC MECANIC NIV 4 
TEHNICIAN 

MECATRONIST 
   1    26 

 

LICEU CURSURI DE ZI: 180 ELEVI 

LICEU CURSURI SERAL: 211  ELEVI 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ: 171 ELEVI 

 

Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea profesională  

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020- ZI 

Școală profesională- filieră tehnologică - ZI 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

SERVICII  
INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 
NIV 3 

OSPĂTAR/ 
BUCĂTAR 

1  1 1  37  26  20   

TEHNIC  MECANIC  NIV3  MECANIC AUTO   1 1 1  31 31 26 
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Nivelul 
de 

calificar
e 

Calificarea profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020 

Liceu tehnologic - ciclul inferior 
SERAL (IX-XI) 

Liceu  tehnologic- ciclul  superior 

SERAL (XI-XIII)* 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

SEM I  

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

SEM I  

a  
XI-a      
SEM 

II 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

a  
XI-a      

SEM II 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

NIV 4 
TEHNICIAN 

GASTRONOM 
1   

 
25 

  
  

 
        

NIV 4 
TEHNICIAN  

MECATRONIST 
  1    39 

 
    

  
  

  

NIV 4 
TEHNICIAN 

PROIECTANT CAD 
  1   25       

NIV 4 

TEHNICIAN 
MECANIC PENTRU 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

            1 
  

25 
  

NIV 4 

TEHNICIAN 
MECANIC PENTRU 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

              2 
 

  64 
 

NIV 4 
TEHNICIAN  

MECATRONIST 
        1   33 
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SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL 

ŞCOLAR 2019 - 2020 

- ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI – 2019-2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 

învăţământ 
Localitatea 

Mediul 
de 

rezidenţă 
(Urban/    
Rural) 

Unitate de 
învăţământ 

de stat / 
Unitate de 
învăţământ  
particular 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 
de 

calificare 

Calificarea  
profesiona

lă  

Agenţi economici 
la care se 
derulează 
instruirea 
practică 

Învățământ profesioanal de 3 ani 

Nr. clase Nr. elevi  

a IX-a a X-a 
a 

XI-a 
a IX-

a 
a X-

a 
a XI-a 

1 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

ION I.C. 
BRĂTIANU 

BUCUREȘTI urban de stat Tehnic Mecanică 3 
Mecanic 

auto 

"SC AUTOTEX 
CAR EXPERT 
SRL (15 elevi);  
SC AUTO 
LEADER TOP SRL 
(14 elevi);  
SC 
AUTOMARCUS 
GRUP SA (15 
elevi); 
SC UNION 
MOTORS SALES 
SRL (14 elevi); 
SC CENTER 
SERVICE SRL (14 
elevi)" 

1 1 1 31 31 26 

     Servicii 
Turism și 

alimentație 
3 Bucătar 

"SC TAO FOODS 
SRL (6 elevi);  

SCH GRAND SRL, 
JW MARRIOTT  

SC 
CONTINENTAL 

HOTELS SA  
SC 

INTERMACEDONI
A CR SRL  

 

1 1  31 27  
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Ospătar 
(chelner) 

vânzător în 
unităţi de 

alimentaţie 
 

"SCH GRAND 
SRL, JW 

MARRIOTT (6 
elevi); 

SC CORVINUS 
INTERNATIONAL 

SRL (6 elevi); 
SC HOTEL 

”CAPITOL” (6 
elevi); 

SC ”PROVENCE 
DELIVERY” (6  

elevi)" 

  1  20  

 

 

 

IV.3.c. Planul de școlarizare anul şcolar 2020- 2021 

 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 
Nivelul de 
calificare 

Calificarea profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021 - 
ZI 

Liceu - filieră tehnologică - ZI 

Nr. clase Nr. elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-
a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

Tehnic Mecanică 4 Tehnician proiectant CAD 1   1 1 31   32 31 

Servicii Turism şi alimentaţie 4 Tehnician în gastronomie 1   1   30   34   

Tehnic Electric 4 Tehnician metrolog   1       27     
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Resurse naturale 
şi protecţia 

mediului 

Industrie alimentară 4 Tehnician în industria 
alimentară 

  1       28     

 

 

 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 
de 

calificare 

Calificarea  
profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021 - SERAL 

Nr. clase Nr. elevi 

a  
IX-
a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a  

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

Tehnic Mecanică 4 Tehnician mecatronist 1   1     20   33     

Servicii Turism şi 
alimentaţie 

4 Tehnician în gastronomie   1         30       

Tehnic Electric 4 Tehnician metrolog     1         34     

Tehnic Mecanică 4 Tehnician proiectant CAD       1         33   

Tehnic Mecanică 4 Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

      1 2       33 58 
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Domeniul 
de 

pregătire 

Calificarea  
profesională  

Forma de 
organizare 

(învăţământ 
profesional/ 
învăţământ 

dual) 

Operatori economici la care se derulează instruirea 
practică (se va menţiona în paranteză nr. de elevi 
pentru care au încheiate contracte de pregătire 

practică) 

Învățământ profesioanal/  
Învăţământ dual 

Nr. clase Nr. elevi  

a IX-
a 

a X-
a 

a XI-
a 

a IX-a a X-a a XI-a 

Mecanică Mecanic auto 
învățământ 
dual 

TMD LASTING SERVICE SRL (20 elevi) 
SC AUTOMARCUS GRUP SA (4 elevi) 
SC NICOLAS COMPANY SRL  (2 elevi) 

1     26     

Mecanică 
Tinichigiu vopsitor 

auto 

învățământ 
dual 

TMD LASTING SERVICE SRL (16 elevi) 
SC AUTOMARCUS GRUP SA ( 4 elevi) 

1     20     

Mecanică 
Mecanic de 
mecanică fină 

învățământ 
dual 

SC TURBOMECANICA SA (20 elevi) 1     20     

Mecanică 

Confecționer 
tâmplărie din 

aluminiu și mase 

plastice 

învățământ 
dual 

SC ROMCO SYSTEM SRL (16 elevi) 1     16     

Mecanică 
Frezor-rabotor-
mortezor 

învățământ 
dual 

SC TURBOMECANICA SA (14 elevi) 
SC ICPEST SRL (4 elevi) 

1     18     

Turism și 
alimentație 

Bucătar 
învățământ 
dual 

SC TROTTER RESTAURANT SRL (40 elevi) 1.5     40     

Turism și 
alimentație 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

învățământ 
dual 

SC TROTTER RESTAURANT SRL (25 elevi) 
SC GAMA IMOB SOLUTION SRL (6 elevi) 

1.5     31     
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IV.3.d. Planul de școlarizare anul şcolar 2021- 2022 

 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 
Nivelul de 
calificare 

Calificarea profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2021-2022 - 
ZI 

Liceu - filieră tehnologică - ZI 

Nr. clase Nr. elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-
a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

Tehnic Mecanică 4 Tehnician proiectant CAD 1  1  1 19  30  26 

Servicii Turism şi alimentaţie 4 Tehnician în gastronomie 1  1   1 24 29   27  

Tehnic Electric 4 Tehnician metrolog     1       33   

Mecanică Mecanic auto 
învățământ 
profesional 

SC AUTOTEX CAR EXPERT SRL (20 ELEVI) 
SC AUTOLEADER SRL (19 ELEVI) 
SC CENTER SERVICE SRL (19 ELEVI) 

  1 1   28 30 

Turism și 
alimentație 

Bucătar 
învățământ 
profesional 

SC RESTAURANT PROVENCE DELIVERY (8 elevi) 
RESTAURANT ”STORAGE ROOM” (5 elevi) 
RESTAURANT ”BURGER ȘI SCOICI” (5 elevi) 
RESTAURANT GILDA MUSIC LOUNGE (5 elevi) 
SC SC CONTINENTAL HOTELS SA (10 elevi) 
RESTAURANT ”I DRACULA” (5 elevi) 
SC SPHERA GROUP SA (14 elevi) 

  1 1   25 27 

Turism și 
alimentație 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

învățământ 
profesional 

RESTAURANT ”I DRACULA” (6 elevi) 
RESTAURANT ”BURGER ȘI SCOICI” (6 elevi) 
RESTAURANT ”STORAGE ROOM” (6 elevi) 
RESTAURANT GILDA MUSIC LOUNGE (5 elevi) 

  1     23   
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Resurse naturale 
şi protecţia 

mediului 

Industrie alimentară 4 Tehnician în industria 
alimentară 

    1      33    

 

 

 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 
de 

calificare 

Calificarea  
profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2021-2022 - SERAL 

Nr. clase Nr. elevi 

a  
IX-
a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a  

a  
XII-a 

a  
XIII-a 

Tehnic Mecanică 4 Tehnician mecatronist   1   `1    34   32   

Servicii Turism şi 
alimentaţie 

4 Tehnician în gastronomie    1         33      

Tehnic Electric 4 Tehnician metrolog       1         32   

Tehnic Mecanică 4 Tehnician proiectant CAD         1        26  

Tehnic Mecanică 4 Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

     1  1      33  28 

Resurse natural 
si protectia 

mediului 

Industrie alimentara 4 Tehnician in industrie 
alimentara 

1     24     
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Domeniul 
de 

pregătire 

Calificarea  
profesională 

Forma de organizare 
(învăţământ profesional/ 

învăţământ dual) 

Învățământ profesioanal/  
Învăţământ dual 

Nr. clase Nr. elevi 

a IX-a a X-a a XI-a a IX-a a X-a a XI-a 

Mecanică 
Mecanic auto + 

electrician joasa tensiune 
învățământ dual 1   24   

Mecanică 
Mecanic de mecanică 
fină+ frezor-rabotor-

mortezor 
învățământ dual 1   22   

Turism și 
alimentație 

Bucatar +Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

învățământ dual 1   27   

Mecanică Mecanic auto învățământ dual 
 

1 
  

25 
 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto învățământ dual  1 
  

20 
 

Mecanică 
Mecanic de mecanică 

fină 
învățământ dual  1 

  
20 
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IV.4.a. Resurse umane anul şcolar 2018- 2019 

 

 

DISCIPLINA PROFESOR 
  

 GRAD DIDACTIC 

  

STATUT  

ROMANA UCEANU MARIA DEF TITULAR 

Mecanică 
Confecționer tâmplărie din 

aluminiu și mase plastice 
învățământ dual  1 

  
15 

 

Mecanică Frezor-rabotor-mortezor învățământ dual  1 
  

19 
 

Turism și 
alimentație 

Bucătar învățământ dual  1.5 
  

34 
 

Turism și 
alimentație 

Ospătar (chelner) vânzător 

în unităţi de alimentaţie 
învățământ dual  1.5 

  
32 

 

Mecanică Mecanic auto învățământ profesional 
  

1 
  

27 

Turism și 
alimentație 

Bucătar învățământ profesional 
  

1 
  

23 

Turism și 
alimentație 

Ospătar (chelner) vânzător 

în unităţi de alimentaţie 
învățământ profesional 

  
1 

  
21 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

149/ 158 

CRACIUN ALINA DEF TITULAR 

ENGLEZA CRISTODOR RALUCA DR TITULAR 

FRANCEZA BOBOC LUDMILA DEF TITULAR 

MATEMATICA 
BOGDAN CRINA DEF TITULAR 

DUȚU ADRIAN DEF TITULAR 

FIZICA DIPLASU ELENA I TITULAR 

CHIMIE ION LILIANA I TITULAR 

BIOLOGIE MICU DORINA I PENSIONAR 

ISTORIE MATEI ROXANA DEF TITULAR 

GEOGRAFIE GIBARU VICTORIA I TITULAR 

SOCIO-UMANE 

MAREI RALUCA DEF SUPLINITOR 

TOMA ROBERT DEB SUPLINITOR 

GRIGORE ALEXANDRU II TITULAR 

RELIGIE MOISE FLORIN DEF TITULAR 

ED.FIZICA 

POPA DANA 1  TITULAR 

BĂLĂȘOIU ELENA I TITULAR 

DOROBANȚU BOGDAN I TITULAR 

TIC 

FARCAȘ-FLAMAROPOL  

DANA-CLAUDIA DEF TITULAR 

SPORNIC OLGUȚA 1 TITULAR 

MECANICA 

BAROSAN MARIN 2 TITULAR 

GHEODA DOINA 1 PENSIONAR 

MILLEA FLORICA 1 TITULAR 

NEAGU ION 1 PENSIONAR 

PETRESCU RUXANDRA 1 TITULAR 

SPORNIC OLGUTA 1 TITULAR 

SURDU ELENA DEF SUPLINITOR 
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ALIMENTAȚIE 
ȚONEA SAVIANA I TITULAR 

IRIMIA EUGEN I TITULAR 

PIP MECANICA 

TIULESCU GHEORGHE 1 PENSIONAR 

PĂTRAȘCU STAN DEF TITULAR 

OPREA ION 2 TITULAR 

ANTON ION I TITULAR 

FARCAȘ-FLAMAROPOL  

DANA-CLAUDIA DEF TITULAR 

TUDORANCEA DANIELA I SUPLINITOR 

PIP 

ALIMENTAȚIE CERNEA EMILIAN II TITULAR 

 

IV.4.b. Resurse umane anul şcolar 2019- 2020 

DISCIPLINA PROFESOR 
  

 GRAD DIDACTIC 

  

STATUT  

ROMANA 
PICIORUȘ GEANINA  DEB -DR TITULAR 

CRACIUN ALINA DEF TITULAR 

ENGLEZA 
CRISTODOR RALUCA DR TITULAR 

CONSTANTINESCU DANIELA  DEB SUPLINITOR 

FRANCEZA 

BOBOC LUDMILA DEF TITULAR 

GRIGORIE ELENA  I PENSIONAR 

MATEMATICA 
BOGDAN CRINA DEF TITULAR 

DUȚU ADRIAN DEF TITULAR 

FIZICA DIPLASU ELENA I TITULAR 

CHIMIE ION LILIANA I TITULAR 

BIOLOGIE MICU DORINA I PENSIONAR 
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ISTORIE 
MATEI ROXANA DEF TITULAR 

POPA ALEXANDRU  DEF SUPLINITOR 

GEOGRAFIE GIBARU VICTORIA I TITULAR 

SOCIO-UMANE 

MAREI RALUCA DEF SUPLINITOR 

ENE NICOLAE DEB SUPLINITOR 

HALĂRESCU GEORGE DEB- DR SUPLINITOR 

GRIGORE ALEXANDRU II TITULAR 

RELIGIE MOISE FLORIN DEF TITULAR 

ED.FIZICA CIU ANDREEA DEB TITULAR 

TIC 

FARCAȘ-FLAMAROPOL  

DANA-CLAUDIA DEF TITULAR 

SPORNIC OLGUȚA 1 TITULAR 

 DINDIRI GABRIELA 2 SUPLINITOR 

MECANICA 

BAROSAN MARIN 2 TITULAR 

GHEODA DOINA 1 PENSIONAR 

MILLEA FLORICA 1 TITULAR 

NEAGU ION 1 PENSIONAR 

PETRESCU RUXANDRA 1 TITULAR 

SPORNIC OLGUTA 1 TITULAR 

SURDU ELENA DEF SUPLINITOR 

MĂNESCU AIDA DEF SUPLINITOR 

STOIANOVA NICOLETA DEF SUPLINITOR 

ALIMENTAȚIE 
BALOG CORINA DEF TITULAR 

PANAITESCU RALUCA DEB TITULAR 

PIP MECANICA 

TIULESCU GHEORGHE 1 PENSIONAR 

PĂTRAȘCU STAN DEF TITULAR 

OPREA ION 2 TITULAR 

ANTON ION I TITULAR 
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NEAGU ION I PENSIONAR 

FARCAȘ-FLAMAROPOL  

DANA-CLAUDIA DEF TITULAR 

TUDORANCEA DANIELA I SUPLINITOR 

PIP 

ALIMENTAȚIE CERNEA EMILIAN II TITULAR 

 

IV.4.c. Resurse umane anul şcolar 2020- 2021 

 

DISCIPLINA PROFESOR 
  

 GRAD DIDACTIC 

  

STATUT  

ROMANA 

UCEANU MARIA  DEF TITULAR 

CRACIUN ALINA DEF TITULAR 

VANCU LARISA I TITULAR 

ENGLEZA 
CRISTODOR RALUCA DR TITULAR 

ANICA AFRODITA DEB SUPLINITOR 

FRANCEZA 
BOBOC LUDMILA DEF TITULAR 

IORDACHE DENISA  DEB SUPLINITOR 

MATEMATICA 

BOGDAN CRINA DEF TITULAR 

COJOCARI ALIONA DEB SUPLINITOR 

RUSU ION DEB SUPLINITOR 

FIZICA 
DIPLASU ELENA I TITULAR 

GHIȚULESCU ZOE I DR SUPLINITOR 

CHIMIE 
ION LILIANA I TITULAR 

DIACONU TEODOR DEB SUPLINITOR 

BIOLOGIE 
IOSEP MIHAELA DEB SUPLINITOR 

DINCĂ VIORICA DEB SUPLINITOR 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

153/ 158 

ISTORIE 
MATEI ROXANA DEF TITULAR 

COJOCARIU ALINA DEB SUPLINITOR 

GEOGRAFIE 
GIBARU VICTORIA I TITULAR 

VAȚE TATIANA DEF SUPLINITOR 

SOCIO-UMANE 

MAREI RALUCA DEF-DR SUPLINITOR 

RADU MIRELA I TITULAR 

PETROV RAMONA DEB SUPLINITOR 

HALĂRESCU GEORGE DEB- DR SUPLINITOR 

GRIGORE ALEXANDRU II TITULAR 

RELIGIE 
RADU GABRIEL DEB SUPLINITOR 

STANCIU SALVADOR I TITULAR 

ED.FIZICA 
CIU ANDREEA DEB TITULAR 

PETRE ANDREI TIBERIUS DEF TITULAR 

TIC 

FARCAȘ-FLAMAROPOL  

DANA-CLAUDIA DEF TITULAR 

SPORNIC OLGUȚA 1 TITULAR 

DINDIRI GABRIELA 2 SUPLINITOR 

MECANICA 

BAROSAN MARIN 2 TITULAR 

BÂRLEAN ANGELA 1 TITULAR 

MILLEA FLORICA 1 TITULAR 

NEAGU ION 1 PENSIONAR 

PETRESCU RUXANDRA 1 TITULAR 

SPORNIC OLGUTA 1 TITULAR 

SURDU ELENA DEF TITULAR 

GONCEA DANIELA DEF SUPLINITOR 

ALIMENTAȚIE 

ȘTEFAN ANA MAGDALENA DEB TITULAR 

IDELIU SOFICA 1 PENSIONAR 

IDELIU ALEXANDRU 1 PENSIONAR 

PIP MECANICA TIULESCU GHEORGHE 1 PENSIONAR 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

154/ 158 

 

 

PĂTRAȘCU STAN DEF TITULAR 

TĂNĂSESCU VALENTIN DEB SUPLINITOR 

FARCAȘ-FLAMAROPOL  

DANA-CLAUDIA 
DEF TITULAR 

PEAHA ATELIA I TITULAR 

ȘTEFAN MARIAN DEB SUPLINITOR 

PIP 

ALIMENTAȚIE 

CERNEA EMILIAN II TITULAR 

BORZA SILVANA DEB SUPLINITOR 

DRAGOMIR CARLO DEB SUPLINITOR 

 

IV.4.d. Resurse umane anul şcolar 2021- 2022 

 

 

 

 

Nr. crt. Nume profesor Grad Statut 

1 GHEORGHE ALINA def titular 

2 VANCU LARISA 1 titular 

3 CRISTODOR RALUCA dr titular 

4 AXINTE DANIELA def suplinitor 

5 BOBOC LUDMILA def titular 

6 ȘTEFAN LILIANA def suplinitor 

7 BOGDAN CRINA def titular 

8 HOLBAN DANIEL def titular 

9 COJOCARI ALIONA deb suplinitor 

10 DUȚU ADRIAN def asociat 

11 DIPLAȘU ELENA 1 titular 
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12 BĂCILA CARMEN def pensionar 

13 ION LILIANA 1 titular 

14 IOSEP MIHAELA def titular 

15 MATEI ROXANA 2 titular 

16 COJOCARIU ALINA def suplinitor 

17 GIBARU VICTORIA 1 titular 

18 VAȚE TATIANA def suplinitor 

19 RADU MIRELA 1 titular 

20 HORVAT ADRIAN 1 titular 

21 MAREI RALUCA dr suplinitor 

22 PETRE ANDREI def titular 

23 CIU ANDREEA def suplinitor 

24 STANCIU MARIUS 1 titular 

25 DINDIRI GABRIELA 2 asociat 

26 

HĂLĂRESCU 

GEORGE dr suplinitor 

27 

GRIGORE 

ALEXANDRU 2 titular 

28 GONCEA DANIELA def suplinitor 

29 

PETRESCU 

RUXANDRA 1 

titular 

30 BAROSAN MARIN 1 titular 

31 MILLEA FLORICA 1 titular 

32 SURDU ELENA def titular 

33 SPULBER OLGUȚA 1 titular 

34 BÂRLEAN ANGELA 1 titular 

35 PAUL LILIANA 1 titular 

36 

FARCAS-

FLAMAROPOL DANA def titular 



                         

                        LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” 
                                   STR POPA LAZĂR NR 8A,  BUCUREŞTI - SECTOR 2 

                                       TEL/FAX  031/0699449; 031/0699448 
 

156/ 158 

37 ALBOAIE LUCIA def suplinitor 

38 DABIJA NICOLETA def suplinitor 

39 IDELIU SOFICA 1 pensionar 

40 DRAGOMIR MARIUS deb asociat 

41 IDELIU ALEXANDRU 1 pensionar 

42 NEAGU ION 1 pensionar 

43 

TIULESCU 

GHEORGHE 1 pensionar 

44 CRISTEA CLAUDIA 1 titular 

45 PĂTRAȘCU STAN def asociat 

46 PEAHA ATELIA 1 pensionar 

47 ȘTEFAN MARIAN deb asociat 

48 GONCEA DANIELA def suplinitor 

49 CERNEA VALENTIN 2 titular 

50 SILAGHI CARMEN deb titular 

51 BORZA SILVANA deb asociat 

52 PANAIT GEORGETA deb suplinitor 

53 DRAGOMIR CARLO deb asociat 

 

 

IV.5. Apreciere generală a comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii 

 

Misiunea şi viziunea şcolii sunt clar definite şi cunoscute de tot personalul şcolii. 

Activitatea didactică este centrată pe elev, conţinuturile sunt adaptate în funcţie de nevoile de pregătire ale viitorului 

adult pentru viaţă  
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Evaluarea este bazată pe competenţe şi nu pe cunoştinţe. 

In  procesul de autoevaluare  sunt implicaţi toţi membrii organizaţiei. 

Activitatea didactică este permanent monitorizată şi îmbunătăţită. 

Scoala are încheiate parteneriate cu societăţi comerciale în care elevii îşi desfăşoară activitatea practică.   

Personalul didactic este implicat în procesul de formare continuă. 

Rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat a crescut  faţă de anul anterior. 

Oferta educaţională a şcolii este corelată cu cererea de pe piaţa muncii.  

 

IV.6. Ţinte pentru anul şcolar 2021-2022  pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

Creșterea procentului de promovabilitate a examenului de bacalaureat cu 10%; 

Centrarea demersului educaţional pe elev şi îmbunătățirea rezultatelor şcolare curente; 

Obţinerea unei rate a frecvenţei de 90%; 

Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de actul educativ; 

Diversificarea metodelor de evaluare şi standardizarea la nivel local a evaluării elevilor;  

Diversificarea ofertei educaţionale la toate nivelele; 

Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor; 

Rezolvarea problemelor dificile apărute în organizaţie; 

Obținerea unui climat favorabil actului didactic; 
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Intărirea încrederii membrilor organizaţiei în personalul de conducere; 

Toţi membrii organizaţiei să fie implicaţi în procesul educativ; 

Utilizarea eficientă a resurselor existente; 

Incheierea de parteneriate cu agenţii economici noi; 

Modernizarea laboratoarelor tehnologice şi atelierelor; 

Echiparea sălilor de clasă cu mobilier modern;  

Asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor și personalului angajat; 

Realizarea unui climat de siguranţă; 

Realizarea unui proces eficient de colectare a feedbackului; 

Asigurarea unei colaborări eficiente între ingineri şi maiştri instructori 

 

Dezbătut în Consiliul Profesoral din data de 02.09.2021 

Validat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 02.09.2021 

 

Director, 

Millea Florica 


