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PARTEA 1-CONTEXTUL 
 
1.ARGUMENT 

 
 În contextul aprofundării procesului de descentralizare a sistemului de învăţământ, realizarea Planului de acţiune al Colegiului 
Tehnic „Carol I” are menirea de a individualiza unitatea noastră şcolară – în tot ceea ce priveşte funcţionarea organizaţiei în domeniile 
curricular, financiar, material, al relaţiilor comunitare şi al resurselor umane – prin raportare la toate celelalte şcoli şi licee bucureştene.  
 Mai întâi de toate, demersul nostru proiectiv, care finalizează o politică educaţională proprie, susţinută în plan conceptual şi 
normativ prin respectarea cadrului legislativ în vigoare, prin stabilirea paşilor concreţi şi a etapelor necesare pentru realizarea intenţiilor 
noastre dominante, stabileşte şi descrie un traseu ipotetic de la starea actuală a şcolii la starea dezirabilă de dezvoltare. În explorarea 
“viitorilor posibili”, am ţinut cont de faptul că, pe măsură ce va creşte autonomia decizională faţă de forurile ierarhice ale sistemului de 
învăţământ, avem în vedere Inspectoratele şcolare şi Ministerul tutelar, Colegiul Tehnic „Carol I” va deveni, totuşi, tot mai dependent de 
comunitatea locală, atât în ceea ce priveşte opţiunile educaţionale strategice, cât şi în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea resurselor. 
 Cum era şi firesc, ne-am dorit realizarea unui plan de acţiune bine făcut, încadrat într-un orizont temporal de 5 ani, adecvat 
atingerii scopurilor  propuse, realist şi economic, mizând pe un consum optim de resurse. Ne-au interesat în mod constant continuitatea, 
flexibilitatea şi viabilitatea acestuia, fiecare acţiune decurgând şi pregătindu-le pe celelalte, proiectul fiind uşor adaptabil unor potenţiale 
situaţii noi dar şi aplicabil atât timp cât contextul nu va suporta schimbări fundamentale. Am plecat de la consultarea expertizei în 
domeniu, dar am considerat prioritară utilizarea alternativelor teoretice şi practice izvorând din experienţa cadrelor didactice ale şcolii. Nu 
am ignorat impactul acestui proiect asupra viziunii şi misiunii unităţii noastre şcolare, aşa cum acestea sunt concretizate în acest moment, 
dar am acordat şansa dezvoltării profesionale tuturor celor implicaţi în proiectarea  şi în punerea sa în aplicare.  
 Dezvoltându-se şi potenţând în acelaşi timp Oferta educaţională a şcolii, care, la rândul ei, este axată pe Oferta curriculară, Planul 
de acţiune al  Colegiului Tehnic „Carol I”  s-a sprijinit pe suportul trăsăturilor esenţiale ale culturii organizaţiei noastre şcolare. 
 Nu în ultimul rând, planul de actiune al organizaţiei reuşeşte să îmbine o componentă strategică – misiunea, ţintele şi opţiunile 
strategice ale şcolii noastre şi o componentă operaţională – programele propuse, inclusiv Planul unic managerial pe anul în curs. Prima 
componentă ilustrează politica educaţională proprie şcolii, cu câteva direcţii clare de dezvoltare circumscrise într-un orizont temporal pe 
termen mediu şi lung de 4 ani. Cea de a doua, şi aici poate fi descoperită partea cea mai consistentă a proiectului propus, dezvoltă  
variabilele”, adică programele şcolii noastre prin care misiunea, ţintele şi opţiunile strategice îşi găsesc concretizarea pe termen scurt – 1, 
maximum 2 ani. 
 Acest proiect, negociat în toate etapele realizării sale cu majoritatea angajaţilor şcolii, nu ar fi fost posibil fără efortul depus de o 
echipă alcătuită din urmatorii profesori: Văduva Aurelia, Nicolof Vali-Ifigenia, Micuț Melania, Slăvilă Nicoleta, Ocnărescu Maria,  Năstăsoiu 
Violeta, Stoica Claudia, Buică Teodora. Principala lor calitate, dincolo de capacitatea de a gândi strategic, pe termen lung, s-a dovedit a fi 
abilitatea de a da contur unui proces de comunicare pentru obţinerea consensului tuturor grupurilor de interes implicate din interiorul şi din 
exteriorul liceului nostru. 
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2.VIZIUNEA ŞCOLII 

 
  Colegiul Tehnic „CAROL I” este o unitate de învăţământ preuniversitar care asigură pregătirea profesională a tinerilor din regiunea 
Bucuresti, sector 6, în domeniul tehnic, de nivel 3, 4, și 5, european. Începând cu anul școlar 2014-2015, nivelul de pregătire profesională 
a fost modificat, astfel: liceu - nivelul 4, iar școala postliceală – nivelul 5. 
În cadrul Colegiului Tehnic „CAROL I” se urmăreşte formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile a elevilor, promovând o 
instruire la standarde înalte, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale în profilul real, 
specializarea știinte ale naturii, cât și în domeniile electric, electronica-automatizări, mecanic şi electromecanic pentru liceu și domeniile 
informatică, transporturi, electronica și protecția mediului pentru școala postliceală. 
 Pe măsură ce şcoala îşi va spori independenţa decizională faţă de nivelurile ierarhice superioare, ea va deveni tot mai dependentă 
de comenzile sociale ale comunităţii locale atât în privinţa opţiunilor strategice educaţionale, cât şi din punct de vedere al resurselor 
umane şi materiale care pot fi atrase. Şcoala noastră îşi propune să asigure calitatea procesului educaţional, exprimată prin dobândirea 
de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, priceperi şi deprinderi, competenţe şi creşterea încrederii în capabilităţile proprii, astfel încât, absolvenţii 
noştrii sa fie bine educaţi, instruiţi adică ÎNVINGĂTORI ÎN VIAŢA. 
 
3.MISIUNEA ŞCOLII 
 

Şcoala noastră va asigura prin mijloace specifice moderne, caracterizate prin eficienţă şi rezultate pozitive de lungă durată, 
pregătirea profesională şi culturală a tinerilor, actul pedagogic şi didactic înscriindu-se în seria acţiunilor şi activităţilor menite să confere 
noilor generaţii o nouă perspectivă, un orizont promiţător şi atractiv. 

Astfel, pornind de la formarea, evidenţierea şi dezvoltarea disponibilităţilor şi capacităţilor fizice, psihice şi intelectuale necesare 
asimilării şi aplicării conţinutului unui învăţământ tehnologic, respectând direcţiile fundamentale ale dezvoltării personalităţii elevilor noştri 
în condiţiile de libertate culturală şi socială, aceştia  vor putea asimila valori autentice în plan  etic, estetic, juridic etc. 

Educaţi în spiritul libertăţii sociale şi culturale, al responsabilităţii individuale şi de grup, al toleranţei, al integrării şi conservării 
tezaurului spiritual, cultural şi de valori sociale în cadrul larg al realităţii europene şi mondiale, elevii şcolii noastre se vor remarca prin 
respect faţă de tradiţie şi continuitate etnică, caracterizându-se în egală măsură prin spirit de iniţiativă, creativitate şi receptivitate la nou, 
fiind capabili să asigure în cele mai bune condiţii o viaţă comunitară normală şi prosperă, atunci când vor deveni adulţi. 

Din punctul de vedere al calităţii şi al eficienţei socio-economice a gradului de instruire profesională, absolvenţii vor fi pregătiţi 
corespunzător pentru a continua studiile în forme variate – învăţământ superior sau postliceal – sau, în funcţie de opţiunile acestora, se 
vor putea integra pe piaţa muncii, având capacitatea profesională de a practica şi aplica toate cunoştinţele, deprinderile dobândite în 
procesul de educaţie şi instrucţie. In acest din urmă caz, absolvenţii liceului tehnologic vor primi certificat de competenţe profesionale ca 
“tehnician” – nivel 4, iar în cazul absolvenţilor scolii postliceale aceştia vor primi, în urma evaluării finale, certificat de atestare 
profesională-nivel 5. În anul școlar 2014-2015, ca urmare a vizitei ARACIP,  au fost acreditate două specializări de nivel 5: analist 
programator și tehnician diagnostic auto. În anul școlar 2016-2017 am obținut acreditarea altor două specializări nivel 5: „tehnician 
laborant pentru protecția calității mediului” și  „tehnician electronist echipamente de automatizare”.  
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 În anul școlar 2013-2014 am avut o clasă de școală profesională cu durata de doi ani, cu calificarea  sudor,  în anul școlar 2014-
2015 o clasă de școală profesională cu durata de trei ani, calificarea strungar, în anul școlar 2015-2016 am realizat o clasă de școală 
profesională cu durata de 3 ani, cu specializările: mecanic auto și frigotehnist, în anul școlar 2016-2017 o clasă de școală profesională cu 
durata de 3 ani, cu specializarea mecanic auto, iar în anul școlar 2017-2018 avem realizată o clasă de învățământ profesional cu 
specializarea mecanic auto.  

 Gama locurilor de muncă pe care o pot aborda prin competenţa dobândită este mărită de disciplinele oferite de şcoală în cadrul 
curriculum-ului la decizie locală. In acest fel, piața muncii primeşte un răspuns concret, calitativ şi cantitativ, iar elevii şcolii noastre se vor 
integra profesional, social și comunitar, în timpul optim şi în forma cea mai potrivită intereselor proprii şi  generale. 

Astfel educaţi, absolvenţii noştri devin, din purtători ai valorilor autentice, ca “unitate socială” de capacităţi şi competenţe, un centru 
iradiant şi, în bună măsură, noi “formatori” prin intermediul contactului comunitar, de “moduri” eficiente de colectivitate în spaţiul larg al 
produsului “socio-politic”. 

 
4. PROFILUL  ACTUAL  AL  ȘCOLII 

 
Scurt istoric al  Colegiului Tehnic “Carol I” 
Date generale privind unitatea de învăţământ 
◙ Denumire:   COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 
◙ Adresa:     Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6, Bucureşti, Telefon & Fax:021. 2202750 
                     e-mail: colegiul.tehnic.carol@gmail.com,  
◙ Scurt istoric 
- 1930 – Şcoala comercială de fete ,,Doamna STANCA’’ – local Regie 
- 1948 – Liceul Nr. 4 Tehnic fete 
- 1963 – Liceul Nr. 10 şi apoi Liceul Nr. 25 cu învăţământ primar, de gimnaziu şi de liceu 
- 1977 – Liceul industrial ,,Tehnometal’’ cu profil: mecanică şi electrotehnică 
- 1990 – Grupul şcolar ,,Tehnometal’’ cu următoarele forme de învăţământ: 
            ● Liceu zi şi seral – profil: mecanică şi electrotehnică 
            ● Şcoală profesională             
            ● Şcoală de maiştrii  
- 2003 – Grupul şcolar ,,Tehnometal’’ ia denumirea de Grup Şcolar ,,Doamna STANCA’’ cu acelaşi profil. 
- 2010 - Grup Şcolar ,,Doamna STANCA’’ ia denumirea de Colegiul Tehnic „Carol I”, conform OM 3470/ 23.03.2010. 
 
 
În prezent unitatea funcţionează cu formele de învăţământ:  
            ● Liceu zi şi seral – filiera tehnologică și teoretică 
            ● Școală profesională 
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            ● Şcoală postliceală 
Activitatea se desfăşoară în două locaţii: 
- Strada Porumbacu Nr. 52, 
- Strada Grozăveşti Nr. 9. 
 
 Itinerariul de formare - piața muncii 
 
  Date generale 
 Piaţa muncii poate fi definită ca fiind spaţiul economic în care se întâlnesc, se confruntă şi se negociază în mod liber cererea de 
forţă de mincă, exprimată de către deţinătorii de capital şi oferta de forţă de muncă, exprimată de posesorii de forţă de muncă. 
 Cererea şi oferta de muncă nu sunt omogene, ci se compun din segmente şi grupuri neconcurenţiale sau puţin concurenţiale, 
neputându-se substitui reciproc decât în anumite limite sau deloc. 
 Pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor activităţi existente şi iniţierea altora noi, 
generatoare de locuri de muncă, presupun o anumită perioadă de timp. 
 Oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat în care creşte şi se instruieşte fiecare generaţie 
de oameni până la vârsta la care se poate angaja. 
 Generaţiile de tineri nu sunt crescute de părinţii lor ca nişte mărfuri sau numai pentru a deveni salariaţi, ci ca oameni. De aceea, 
oferta de muncă nu se formează în exclusivitate pe principiile economiei de piaţă. 
 Bucureştiul este centrul politico-administrativ al României, cel mai puternic centru economic, dar şi universitar (din punct de vedere 
al numărului de studenţi cât şi al specializărilor), zonă eminamente urbană (cu o pondere ocupată în agricultură de 1% şi 65% în servicii în 
2003, conform informaţiilor cuprinse în Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013). Densitatea mare a populaţiei şi nivelul ridicat de 
concentrare a serviciilor şi a activităţilor economice fac din Bucureşti cea mai mare piaţă de forţă de muncă din România şi una din pieţele 
cele mai mari din Europa de Sud-Est. 
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Oferta școlară pentru anul școlar 2017-2018 
Liceu zi 2017-2018 
 

FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL a IX-a aX-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  LICEU  ZI 10 244 3 84 3 64 2 46 2 50   

TEORETICA             

TOTAL , din care:             

TOTAL REAL ,din care:              

Matematica-informatica, din care:             

- matematica-informatica             

-intensiv informatica             

-intensiv engleza             

- etc.             

Stiinte ale naturii, din care :             

- stiinte ale naturii 2 54 1 28 1 26       

TOTAL UMAN, din care :             

Filologie, dincare:             

- filologie             

etc.             

Stiinte umane si sociale, din care:             

- stiinte umane si sociale             

-etc.             

TEHNOLOGICA, total din care:             

TEHNIC             

TEHNICIAN TRANSPORTURI 1,5 40 1 28   0,5 12     

TEHNICIAN PROIECTANT CAD 2,5 57   1 19 0,5 12 1 26   
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RESURSE SI PROTECTIA 

MEDIULUI 

4 93 1 28 1 19 1 22 1 24   

 
Liceu seral 2017-2018 
 

FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL a IX-a aX-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  LICEU  SERAL 8 213 1 28 1 28 2 56 2 53 2 48 

TEORETICA             

TOTAL , din care:             

TOTAL REAL ,din care:              

Matematica-informatica, din care:             

- matematica-informatica             

- stiinte ale naturii             

TOTAL UMAN, din care :             

Filologie, dincare:             

Stiinte umane si sociale, din care:             

- stiinte umane si sociale             

-intensiv engleza             

-etc.             

TEHNOLOGICA, total din care:             

TEHNIC             

TEHNICIAN PRELUCRĂRI 

MECANICE 

2 51 1 28       1 23 

TEHNICIAN OPERATOR 

TEHNICĂ DE CALCUL 

1 28   1 28       

TEHNICIAN INSTALAȚII 

ELECTRICE 

2 53     1 28   1 25 

TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 28     1 28     

TEHNICIAN TRANSPORTURI 1 25       1 25   

TEHNICIAN MECATRONIST 1 28       1 28   
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Învățământ profesional 2017-2018 
 

FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL a IX-a aX-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 

4 103 2 56 1 28 1 19     

TEHNOLOGICA, total din care:             

TEHNIC             

MECANIC AUTO 3 81 1,5 42 1 28 0,5 11     

FRIGOTEHNIST 1 22 0,5 14   0,5 8     

 
Învățământ postliceal 2017-2018 
 

FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL AN I AN II AN III a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  ÎNVĂȚĂMÂNT 

POSTLICEAL 

8 212 4 112 4 100       

TEHNOLOGICA, total din care:             

ANALIST PROGRAMATOR 

 

2 53 1 28 1 25       

TEHNICIAN DIAGNOSTIC 

AUTO 

2 53 1 28 1 25       

TEHNICIAN LABORANT 

PENTRU PROTECȚIA 

CALITĂȚII MEDIULUI 

2 53 1 28 1 25       

TEHNICIAN ELECTRONIST 

ECHIPAMENTE DE 

AUTOMATIZARE 

2 53 1 28 1 25       
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Oferta școlară pentru anul școlar 2016-2017 

Liceu zi 
FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL a IX-a aX-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  LICEU  ZI 9 236 3 84 2 56 2 47 2 49   

TEORETICA             

TOTAL , din care:             

TOTAL REAL ,din care:              

Stiinte ale naturii, din care :             

- stiinte ale naturii 1 28 1 28         

TEHNOLOGICA, total din care:             

TEHNIC             

TENICIAN PROIECTANT CAD 3,5 88 1 28 0,5 14 1 21 1 25   

TEHNICIAN TRANSPORTURI 0,5 14   0,5 14       

 

RESURSE SI PROTECTIA MEDIULUI             

TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA 

CALITĂȚII MEDIULUI 
4 106 1 28 1 28 1 26 1 24 

  

 
 

Liceu seral 
FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL a IX-a aX-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  LICEU  SERAL - filiera 

tehnologică, din care 

8 223 1 28 1 28 2 57 2 56 2 54 

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE 

CALCUL 
1 28 1 28         

TEHNICIAN MECATRONIST 1 28     1 28     

TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE 2 56   1 28   1 28   

TEHNICIAN TRANSPORTURI 1 29     1 29     

TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE 2 53       1 28 1 25 

TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 29         1 29 
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Învățământ postliceal 
 

FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL AN I AN II a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  POSTLICEAL 8 230 4 112 4 118       

TEHNOLOGICA, total din care:             

TEHNIC             

ANALIST PROGRAMATOR 2 58 1 28 1 30       

TEHNICIAN DIAGNOSTIC AUTO 2 58 1 28 1 30       

TEHNICIAN ELECTRONIST 

ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE 
2 56 1 28 1 28       

 

RESURSE SI PROTECTIA MEDIULUI             

TEHNICIAN LABORANT PENTRU 

PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI 
2 58 1 28 1 30       

 

Învățământ profesional 

 
FILIERE/PROFIL/SPECIALIZARE TOTAL a IX-a aX-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

TOTAL  PROFESIONAL-filieră 

tehnologică, din care: 

4 97 2 56 1 26 1 15     

MECANIC AUTO 1 28 0,5 14 0,5 14       

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 0,5 14 0,5 14         

STRUNGAR 2 43 1 28   1 15     

FRIGOTEHNIST 0,5 12   0,5 12       
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5. ANALIZA  REZULTATELOR  ANILOR TRECUȚI 
 
        Concursuri şcolare (olimpiade) an școlar 2016-2017 

Nr.  
Crt. 

Nr. elevi premiaţi 
faza pe sector 

Nr. elevi premiaţi   
 faza municipiu 

Nr. elevi premiaţi  
faza naţională 

1 4 7 30 

 
        Promovabilitatea elevilor an școlar 2016-2017 

Nr.  
Crt 

Nr. elevi  
înscrişi  

Nr. elevi  
promovaţi 

Nr. elevi aflaţi 
în abandon 
şcolar 

Nr. elevi  
exmatriculaţi  

Procentul de promovabilitate 
La finalul anului şcolar 2016-2017 
după examenul de corigenţă   

1  640  435             5    143    88,95% 

 
 
         Concursuri şcolare (olimpiade) an școlar 2015-2016 

Nr.  
Crt. 

Nr. elevi premiaţi 
faza pe sector 

Nr. elevi premiaţi   
 faza municipiu 

Nr. elevi premiaţi  
faza naţională 

1 7 15 28    

 
                  Promovabilitatea elevilor an școlar 2015-2016 

Nr.  
Crt 

Nr. elevi  
înscrişi  

Nr. elevi  
promovaţi 

Nr. elevi aflaţi 
în abandon 
şcolar 

Nr. elevi  
exmatriculaţi  

Procentul de promovabilitate 
La finalul anului şcolar 2015-2016 
după examenul de corigenţă   

1  688    434             12   65   72% 
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6. CONTEXTUL NAȚIONAL ȘI REGIONAL  
 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru educaţia şi formarea 

profesională se numără: 

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

Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;  

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;  

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;  

Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;  

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

Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;  

Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi 
şanse egale pentru oameni;  

Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;  

Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020;  

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;  

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030;  

Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;  

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020;  

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 
 
Contextul regional 
 
Regiunea Bucureşti - Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României - şi judeţul Ilfov, este situată în sud-estul ţării, 

în partea centrală a Câmpiei Române, la aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul 
Dunărea. Suprapunându-se în întregime unor subunităţi ale Câmpiei Române, regiunea are un cadru natural relativ monoton, în care 
predomină văile create de apele curgătoare ce traversează regiunea, numeroase lacuri naturale şi artificiale. Suprafaţa totală a Regiunii 
Bucureşti-Ilfov este de 1821 km2 , din care teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti reprezintă 13,07%, iar cel al judeţului Ilfov 
86,93% (Sursa: INS, Anuarul Statistic al României). Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi 
teritorial administrative ale României din punct de vedere al întinderii. 
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7.PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE  LA NIVEL REGIONAL ȘI  LOCAL 

 
Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii București-Ilfov 2014-2020 (PDR BI) Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020, 

cuprinsă în PDR BI are în vedere:  
- trei obiective strategice globale puternic interconectate:  

 consolidarea competitivităţii regionale;  reducerea disparităţilor intra-regionale;  

 dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă.  
- şase obiective specifice:  

 OS 1. Creşterea competitivităţii IMM-urilor;  

 OS 2. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;  

 OS 3. Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale în cadrul regiunii PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025  

 OS 4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea blocajelor din cadrul reţelelor de transport  

 OS 5. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile;  

 OS 6. Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.  
Strategia regiunii Bucureşti Ilfov, prin obiectivele sale specifice, va contribui substanţial şi la îndeplinirea obiectivelor Strategiei 

Uniunii Europene pentru regiunea Dunării după cum urmează: îmbunătăţirea mobilităţii şi multimodalităţii, încurajarea energiilor durabile, 
promovarea culturii, îmbunătăţirea şi întreţinerea calităţii apelor, conservarea biodiversităţii şi a calităţii aerului şi solurilor, dezvoltarea 
societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei, sprijinirea competitivităţii întreprinderilor. 

 Strategia de dezvoltare regională pune accent şi pe mediul rural, obiectivele şi acţiunile cheie propuse promovând îmbunătăţirea 
calităţii vieţii, atractivitatea şi dezvoltarea strategică şi economică a spaţiului rural. Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi o regiune în care oamenii 
se bucură de mediile de viaţă urbane şi rurale, distincte dar interconectate, în care pot valorifica oportunităţile de viaţă şi de muncă bine 
plătită şi posibilităţi variate de locuire, servicii publice performante şi facilităţi culturale şi de recreere.  

 
  Obiective, măsuri și acțiuni la nivelul Regiunii București-Ilfov privind educația și formarea profesională:  
 
1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională:  
a) Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor între furnizorii de formare profesională, instituţiile de învăţământ superior, institutele de 

cercetare și dezvoltare și o gamă largă de actori interesați, inclusiv parteneri sociali, companii private și societatea civilă; 
 b) Dezvoltarea sistemului partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie la asigurarea forței de muncă necesară la 

nivel regional şi local;  
c) Stabilirea la nivelul universității a unor structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului economic, academic, cultural și 

profesional extern menite să ofere sprijin universității, dar și instituțiilor/organizațiilor din comunitățile locale;  
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d) Implementarea unor sisteme de colectare și evaluare continuă a feedback-ului de la instituții și companii, de la angajatori la 
universități cu privire la cantitatea și calitatea absolvenților și de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori cu privire la eventualele 
oportunități legate de necesarul de cunoștințe și competențe specifice;  

2. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot parcursul vieții:  
a) Asigurarea de servicii de formare şi îndrumare personalizate, centrate pe învățare, pe formarea de abilități și competențe 

individuale, într-o societate a conectivității;  
b) Asigurarea formării profesionale/ actualizarea profesională pentru educatorii și formatorii de adulți;  
c) Îmbunătăţirea calificării inspectorilor școlari, directorilor de școli, profesorilor şi altor categorii de personal din educaţie şi 

sprijinirea formării iniţiale şi continue a acestora;  
d) Diversificarea programelor educaționale și de formare profesională şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;  
e) Formarea profesională pe tot parcursul vieţii, calificarea și recalificarea forței de muncă pentru a facilita adaptarea acestora la 

noile procese tehnologice şi ocuparea în sectoare cu potențial de creștere economică;  
f) Susținerea investițiilor în dezvoltarea programelor de orientare și formare profesională pentru creșterea nivelului de competențe 

ale forței de muncă;  
g) Modernizarea infrastructurii zonelor rurale și înființarea de unități/ instituții de învățământ și centre de formare profesională, 

precum și furnizarea de programe integrate pentru facilitarea mobilității ocupaționale și geografice a persoanelor inactive din mediul rural.  
3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților:  
a) Promovarea unor pasarele flexibile între învățământul profesional și tehnic și învățământul superior, între specializări/profile și în 

cadrul unui program de studii, în contextul cadrelor naționale de calificări;  
b) Elaborarea unor trasee clare de tranziție de la învățământul profesional şi forme de învățământ secundar la învățământul terțiar 
c) Facilitarea transferurilor și a traseului profesional al tinerilor între diverse forme și niveluri de învățământ, în special de la 

învățământul secundar către cel terțiar și mai departe către învățarea pe tot parcursul vieții;  
d) Recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale;  
e) Formarea personalului din universităţi cu atribuţii în evaluarea și certificarea învățării anterioare.  
4. Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și tehnic:  
a) Adoptarea unor măsuri specifice pentru grupurile slab reprezentate (grupuri dezavantajate și studenți netradiționali -- tineri din 

mediul rural, din rândul populației sărace, al minorităților, al persoanelor cu disabilități);  
b) Introducerea unor modalități de învățare flexibile;  
c) Dezvoltarea, acolo unde nu există, a unui învățământ superior orientat spre domeniul profesional sau tehnic, în completarea 

educației universitare;  
d) Lansarea unui program de acordare de credite pentru continuarea studiilor în condiții favorabile pentru elevi; Dezvoltarea 

campusurilor educaţionale preuniversitare şi a parcurilor tehnologice de nivel superior care să ofere baza logistică pentru sistemele de 
reîmprospătare a cunoştintelor, de recalificare şi de dobândire de noi statusuri ocupaţionale adecvate cerinţelor de pe piaţa muncii pentru 
adulţi, alături de alte facilităţi create anume în acest scop. 
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8. PIAȚA MUNCII LA NIVEL REGIONAL 
 
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează două serii de date statistice diferite: 

Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date 
nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor 
din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii din România. AMIGO asigură comparabilitatea la nivel 
naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). BFM permite comparabilitatea teritorială, la 
nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe.  

Evoluţii şi situaţia curentă - principalii indicatori ai pieţei muncii conform anchetei forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) este un indicator statistic care se realizează trimestrial, ca o cercetare continuă, 
permiţând astfel obţinerea de date conjuncturale asupra mărimii şi structurii ofertei de forţă de muncă şi evidenţierea fenomenelor cu 
caracter sezonier care se manifestă pe piaţa forţei de muncă. Rezultatele anchetei sunt disponibile trimestrial şi anual (date medii).  

Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, sexe şi medii: 
- Populaţia activă totală (peste 15 ani) continuă trendul crescător din 2013, ajungând în anul 2015 la 1.145 mii persoane, ceea ce 

reprezintă 12,5% din populaţia activă totală de la nivel naţional. Comparativ cu anul 2002, numărul persoanelor active din regiunea 
Bucureşti Ilfov a crescut cu 149 mii persoane. În anul 2015, populaţia activă de sex masculin este în procent de 53,5% din populaţia 
regiunii, în creştere uşoară faţă de anul precedent atât procentual – de la 53,3% în anul 2014, cât şi în valori absolute – de la 610 mii 
persoane în 2014 la 613 mii persoane în 2015. Poziţionarea capitalei în regiunea Bucureşti Ilfov determină un procent foarte mare al 
populaţiei active din mediul urban de 90,7%, în scădere faţă de anul 2014 cu 1,15%. Evoluţia populaţiei ocupate prezintă fluctuaţii în 
perioada 2002 – 2015, în trend crescător începând din anul 2013, ajungând la 1.084 mii persoane în anul 2015. Totuşi, faţă de anul 2002, 
creşterea populaţiei ocupate la nivelul regiunii este destul de semnificativă, de aproximativ 175 mii persoane. Populaţia ocupată de sex 
masculin reprezintă 52,9% la nivelul regiunii, iar 90,5% se regăsesc în mediul urban. În ceea ce priveşte şomerii, se observă că numărul 
acestora este în scădere în perioada 2002-2008 cu aproximativ 51 mii persoane, apoi creşte cu 55 mii persoane până în anul 2013, 
ajungând la 91 mii persoane. În anul 2015 numărul acestora este de 60 mii persoane, cu 31 mii persoane mai puţin decât în anul 2013. 
Numărul şomerilor este mai mare pentru cei de sex masculin - o pondere de 63% în anul 2015 din totalul şomerilor înregistraţi. Pe medii 
rezidenţiale, se remarcă faptul că numărul şomerilor la nivelul judeţului Ilfov este nesemnificativ.  

Rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă x. 
Această rată a crescut din anul 2002, de la 62,4% la 69,9% în anul 2015, fiind mai mare pentru persoanele de sex masculin (77,9%), faţă 
de cele de sex feminin (62,6%). Valoarea acestui indicator este mai mare în anul 2015 pentru persoanele aflate în mediul urban (70,8%), 
faţă de cele aflate în mediul rural (62,2%). Pentru grupa de vârstă 15-24 de ani, rata de activitate variază destul de mult în intervalul 2002-
2015, ajungând la 27,1%, faţă de 31,3% cât se înregistrează la nivel naţional, însă mai mare faţă de cea înregistrată în regiunile Nord 
Vest (26,4%), Centru (25,6%), Sud Vest Oltenia (25,7). Detalierea pe sexe, ne arată că rata de activitate rămâne aproape constantă în 
ultimii ani, în jurul valorii de 29,7% pentru persoanele de sex masculin şi 25,1% pentru cele de sex feminin. În ceea ce priveşte distribuţia 
teritorială, rata de activitate în anul 2015, în regiunea Bucureşti Ilfov, este de 27,5% în mediul urban şi 25,6% în mediul rural, în evoluţie 
crescătoare faţă de anul 2014. 
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Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă x. 
Rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 de ani a înregistrat o scădere în intervalul 2011-2014, crescând uşor în anul 2015 la 23,2%, 
faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 24,5%. Creşterea mai accentuată este pentru persoanele de sex feminin, de la 16% în anul 
2014 la 21,9% în anul 2015. 

Rata şomajului BIM reprezintă proporţia şomerilor BIM (conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii) din grupa de vârstă x în 
populaţia activă din grupa de vârstă x. Este de evidenţiat că această rată este foarte scăzută pentru regiunea Bucureşti Ilfov în anul 2015 
(14,6%), singura regiune care are o rată mai mică (9,3%), fiind Nord Est. Această rată este considerabil mai mică şi decât rata înregistrată 
la nivel naţional, de 21,7%. Rata şomajului BIM este mai mare pentru persoanele de sex masculin (17,5%) decât cea înregistrată pentru 
cele de sex feminin (11,1%). 

Populaţia ocupată cu nivel de educaţie postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri a scăzut de la 5,4% în anul 2008 la 3,3% 
în anul 2015, fiind mai scăzută pentru cei de sex masculin (2,1%) faţă de cei de sex feminin (4,6%), mai ridicată pentru cei din mediul 
urban (4,6%) faţă de cei din mediul rural (3,6%). Populaţia ocupată cu nivel de educaţie liceal înregistrează acelaşi procent în anul 
2015 (37,8%) faţă de anul 2008, cea mai mică valoare fiind înregistrată în anul 2014 (35,6%). 

Şomajul de lungă durată 
Şomajul de lungă durată se referă la şomerii înregistraţi de agenţiile de ocupare care au depăşit 12 luni în şomaj, respectiv 6 luni 

în cazul tinerilor sub 25 de ani. În regiunea Bucureşti Ilfov, numărul şomerilor înregistraţi, conform înregistrărilor EUROSTAT, a scăzut 
consistent de la 13,1 mii persoane în anul 2012 la 8,4 mii persoane în anul 2015, faţă de 274 mii persoane cât se înregistrază la nivel 
naţional şi 11.054,4 mii persoane la nivelul Uniunii Europene. Pentru regiunea Bucureşti Ilfov, în anul 2015, se înregistrează cea mai mică 
valoare a procentului şomerilor de lungă durată (13,9%) din totalul şomerilor înregistraţi, precum şi cel mai mic procent din populaţia 
activă (0,7%). Rata şomajului de lungă durată în rândul tinerilor este una din cele mai mici valori la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov faţă de 
celelalte regiuni din ţară, valori mai mici înregistrându-se în anul 2014 numai în regiunile Nord Vest (8,9%) şi Nord Est (7,9%). Cea mai 
mare rată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor se înregistrează în regiunea Sud Muntenia (21,9%). Rata şomajului de lungă 
durată este în scădere în anul 2014 la 1,1% faţă de cel înregistrat în anul 2014, de 2%. Îngrijorătoare este rata şomajului de lungă durată 
pentru tineri, de 10,2% în anul 2014, în scădere uşoară faţă de anul 2013, când s-a înregistrat cea mai mare valoare a acestui indicator 
(10,5%) din perioada 2009-2014. Acest indicator este mai mare (12,7%) pentru femei decât valoarea înregistrată pentru bărbaţi (8,3%), 
mai mare pentru mediul rural (13,8%) faţă de mediul urban (9,8)%. Incidenţa şomajului de lungă durată pentru tineri înregistrează cea mai 
mică valoare la nivelul regiuni Bucureşti Ilfov faţă de restul regiunilor din ţară, respectiv de 38,7% în anul 2014, în scădere de la 40,7% în 
anul 2013, mai mică pentru bărbaţi (35,7%), faţă de femei (41,8%), mai mare în rural (85,2%), faţă de urban (35,7%). 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 
Publicaţia „Proiectarea populaţiei României la orizontul anului 2060” oferă o imagine asupra evoluţiei probabile a populaţiei active 

a României pe termen lung. Plecând de la datele de populaţie şi cele privind structura populaţiei după situaţia economică cât şi de la 
ipoteze explicite cu privire la componentele mişcării populaţiei (fertilitate, mortalitate şi migraţie) lucrarea prezintă posibile schimbări în 
mărimea şi structura populaţiei active. La nivel naţional, populaţia tânără scade pe viitor şi creşte ponderea persoanelor adulte şi 
vârstnice. Se preconizează creşterea ponderii persoane aflate în vârstă de peste 65 de ani de la 16,1% în anul 2011 la 26,7% în anul 
2060.  
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Regiunea Bucureşti-Ilfov va cunoaşte o scădere până în anul 2060, extrem de importantă de cca. 36% a populaţiei şcolare    
0-23 de ani şi o scădere de cca 32,5% a populaţiei şcolare 11-23 de ani. Populaţia şcolară din segmentul de vârstă 15-23 ani scade la 
orizontul anului 2060 cu cca 16,3%, dar, populaţia în vârstă de muncă se va menţine la nivele relativ constante în viitorul apropiat, 
evoluţiile grupei de vârstă 15-25 neafectând şi evoluţiile pe termen mediu şi scurt ale populaţiei în vârstă de muncă. 

 
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 
 
 Analiza datelor în ceea ce priveşte demografia la nivel regional, pot conduce la următoarele concluzii şi recomandări:  
a) Populaţia de vărstă şcolară pare să aibă, faţă de previziunile anului 2030, un trend descrescător pentru grupele de vârstă 0-2 

ani (cu 1.425 persoane), 3-5 ani (cu 15.114 persoane), 6-10 ani (cu 3.149 persoane), 19-23 ani (cu 15.042 persoane) şi un trend 
crescător pentru grupele de vârstă 11-14 ani (cu 19.130 persoane), 15-18 ani (cu 23.551 persoane). Faţă de previziunile anului 2060, 
pentru toate grupele de vârstă se preconizează un declin extrem de consistent, astfel: la grupele de vârstă 6-10 ani cu 38.398 persoane, 
la 11-14 ani cu 13.184 persoane, la 15-18 ani cu 11.479 persoane şi la 19-23 ani cu 81.610 persoane. Astfel, pot fi propuse următoarele 
recomandări: - stabilirea la nivelul regiunii a unor politici educaţionale care să conducă la dezvoltarea eficientă, previzională a resurselor 
umane, cu investiţii direcţionate focusat către ce se preconizează a se cere pe piaţa muncii regionale; - direcţionarea fundamentată a 
investiţiilor către acele unităţi de învăţământ profesional şi tehnic care au potenţial de dezvoltare în viitor şi din perspectiva solicitărilor 
directe a operatorilor economici, dar şi a atractivităţii lor pentru elevii care optează pentru continuarea studiilor în aceste şcoli; - focalizarea 
ofertei educaţionale în unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din perspectiva realizării coerente a investiţiilor în educaţie; - optimizarea 
colaborării în reţele parteneriale între unităţi de învăţământ, dar şi cu reprezentanţii mediului economic / pieţii muncii; - analiză mai atentă 
asupra proiectului planului de şcolarizare la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, luând în considerare şi oferta din ce în ce mai crescută a 
numărului de locuri disponibile în învăţământul particular, care poate determina nerealizarea planului de şcolarizare la învăţământul 
profesional şi tehnic .  

b) proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 
ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă. Astfel, se recomandă conştientizarea 
unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de oportunitatea de a se implica în programe de formare profesională pentru adulţi.  

c) Creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani conduce la următoarele recomandări: creşterea numărului de personal calificat 
pentru asistenţă socială şi medicală şi pentru implicarea în gestionarea activităţii persoanelor cu nevoi educaţionale specifice (educaţie 
non-formală).  

d) La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. În 
acelaşi timp, ne confruntăm şi cu o migraţie destul de puternică a persoanelor tinere care vin către Bucureşti, în detrimentul judeţului Ilfov 
sau al judeţelor limitrofe capitalei. Există un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.), dar şi 
de tineri lucrători cu diverse calificări profesionale căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.). 
Din aceste perspective se pot propune câteva recomandări care ţin de: - motivarea tinerilor de a râmâne în regiunea Bucureşti Ilfov după 
finalizarea studiilor la orice nivel, accentuând relaţia cu operatorii economici la care să se realizeze stagiile de pregătire practică, dar care 
să şi poată previziona o cerere de forţă de muncă pe termen mediu şi lung; - creşterea vizibilităţii învăţământului profesional şi tehnic şi a 
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posibilităţii implicării operatorilor economici în formarea profesională iniţială; - creşterea nivelului de calificare pentru tinerii din regiune, 
prin creşterea ponderii învăţământului profesional şi tehnic din regiune şi a calităţii formării profesionale.  

e) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine (53,3 % la nivel regional în 2015), conduce la necesitatea oferirii de calificări 
profesionale specifice populaţiei feminine, dar şi de programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care 
participă la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).  

f) Populaţia rurală - structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai mică a populaţiei în vârstă de 
muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi ruralul. Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să 
contribuie prin măsuri specifice vizând: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ din 
mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului 
cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzătoare a 
atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.  

g) Diversitatea etnică nu este prea accentuată în regiunea Bucureşti – Ilfov, dar sunt totuşi necesare o serie de măsuri, cum ar fi: 
educaţie multiculturală; soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor; programe de sprijin pentru grupurile 
etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2011, 1,72% din populaţia regiunii Bucureşti – Ilfov este de etnie romă, şi, chiar dacă 
procentul este relativ mic, numărul de 15.634 persoane în judeţul Ilfov şi 23.973 în Bucureşti este de luat în seamă şi din perspectiva 
dimensiunii teritoriale mici a regiunii). 

 
 
 
PARTEA a 2- a- ANALIZA NEVOILOR 
 

1.Analiza mediului extern 
 

Ideea fundamentală care stă la baza dezvoltării şi furnizării învățământului professional și tehnic este aceea a parteneriatului. S-a 
estimat că un procent de 40-50% din ceea ce învaţă elevii se dobândeşte în şcoală, restul de 50-60% fiind dobândit în familie şi în 
comunitate. De aceea este foarte important ca şcolile să colaboreze cu comunitatea şi cu factorii interesaţi pentru a planifica şi a furniza 
învăţământul profesional şi tehnic şi serviciile de sprijin aferente. Importanţa învăţământului profesional şi tehnic, în structura 
învăţământului românesc, rezultă din cel puţin două considerente nominalizate de către studiile efectuate în ţările Uniunii Europene: 

 - educarea şi instruirea este un instrument al politicii active în domeniul pieţei muncii, ea adaptează aptitudinile vocaţionale la 
nevoile cererii, constituind astfel un element de bază în realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă  

- este necesară investirea în resursele umane, în vederea creşterii competitivităţii şi mai ales pentru asimilarea de noi tehnologii. În 
municipiul Bucureşti, preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile noului cadru legislativ constituie premise pentru 
asigurarea unei corelări corespunzătoare între obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei 
economii bazate pe cunoaştere. În ceea ce priveşte oferta curentă de formare profesională iniţială, accentul a fost pus pe dimensiuni şi 
principii specifice:  
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- orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor;  
- ofertă educaţională flexibilă;  
- posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate;  
- introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului modulelor de specialitate şi adaptarea acestui conţinut al 

învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă;  
- responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie. Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a 

realizat şi prin modul de fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru fiecare an şcolar, potrivit metodologilor aprobate de M.E.N, iar pentru 
învăţământul profesional şi tehnic fundamentarea planului de şcolarizare s-a realizat pe baza nevoilor de dezvoltare economică 
identificate la nivel local împreună cu partenerii economici şi sociali. Un impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare 
profesională este incapacitatea tuturor factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe termen 
lung. 

Marea majoritate a agenţilor economici pun prea mult accentul pe cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe problemele 
presante actuale. Capacitatea de prognoză la nivelul angajatorilor, în multe cazuri este redusă. Planificarea în învăţământul profesional şi 
tehnic a căpătat o nouă dimensiune, prin includerea reprezentanţilor nivelului regional de dezvoltare în organismele cu rol consultativ. 
Dezvoltarea regională va constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care România urmează să-l primească din partea 
Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale. Foarte importantă, în acest context, este activitatea Comitetului Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social, rolul acestui organism consultativ al Inspectoratului Şcolaral Municipiului Bucureşti fiind unul 
definitoriu în proiectarea ofertei de formare iniţială.  

Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii este un factor de creştere a riscului de a deveni şomer şi de a 
intra în faza şomajului de lungă durată sau de excludere de pe piaţa muncii. Chiar dacă oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de planul 
de dezvoltare economică şi socială a Municipiului București  pe termen mediu şi lung şi de prognoza cererii de forţă de muncă,  trebuie 
luate în continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi obţinerea competenţelor şi calificărilor 
necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii. Această prioritate are drept ţintă atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare 
abandonului şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii ca persoană activă, integrată pe piaţa 
muncii, în vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor sau slabei participări la pregătirea profesională continuă, fenomene a căror 
amploare necesită acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact limitat.  

O parte din punctele tari şi oportunităţile oferite de către învăţământul profesional şi tehnic din București sunt:  

 procentul foarte mare al cadrelor didactice calificate;  

 participarea multor unităţi şcolare din învăţământul profesional şi tehnic în programe şi proiecte:Erasmus, Phare, Comenius, 
Socrates, etc.  

 posibilitatea realizării unui curriculum cu specific local  

 multe cadre didactice de specialitate au participat la specializări prin masterate, studii postuniversitare, doctorate. 

  resursele financiare tot mai precare ale multor familii, mai ales cele din mediul rural, care nu permit şcolarizarea copiilor lor în 
mediul urban  
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 realizarea instruirii practice şi laboratorului tehnologic cu un număr mare de elevi simultan 

             sprijinul slab acordat de către agenţii economici sistemului de învăţământ tehnologic. 
 Având în vedere cele câteva considerente enunţate mai sus, o întrebare care trebuie pusă în permanenţă, vizează felul în care 

învăţământul profesional şi tehnic din București, prin structura sa organizatorică, prin posibilităţile materiale şi umane de care dispune, 
poate răspunde necesităţilor actuale şi de viitor de pe piaţa forţei de muncă.  

 
 

2.Analiza mediului intern 
 
Analiza informaţiilor de tip cantitativ 
 

 Numărul elevilor din şcoală; rata abandonului şcolar. 
Plasat în zona Crangasi,  Colegiul Tehnic „Carol I”  a format generaţii întregi de absolvenţi care s-au integrat în totalitate în activitatea 
economică a întreprinderii tutelare, pe întreaga ierarhie socio-profesională: ingineri, tehnicieni şi muncitori. În egală măsură, de-a 
lungul întregii sale istorii, şcoala a fost şi este un furnizor de specialişti pentru toate întreprinderile de prelucrare a metalelor, sudori, 
frigotehnisti, electrotehnici din Bucureşti şi din zonele învecinate. Numărul elevilor care ne-au trecut pragul în ultimii  ani este arătat în 
tabelul următor: 
 

An şcolar Numărul elevilor 

2012-2013 1136 

2013-2014 1005 

2014-2015  780 

2015-2016 688 

2016-2017 640 

 
După cum se observă din tabel, numărul elevilor care urmează şcoala noastră este în descreştere. Această descreştere are o 

motivaţie în faptul că populaţia şcolară este în scădere atât la nivelul  ţării, cât şi al capitalei, în  strânsă corelare cu situaţia economică a 
ţării noastre. 

 Starea clădirilor 
Procesul de învăţământ din  Colegiul Tehnic „Carol I” se desfăşoară în două localuri ale şcolii: 

 -corp şcoală (P+2)  + sală de sport  din str. Porumbacu nr. 52, sector 6 
 -atelier Grozavesti nr.9, sector 6 ; 

 Şcoala se află în posesia tuturor actelor privind evidenţa patrimoniului (clădiri, utilaje etc.) acte care au fost predate  Primăriei 
Sectorului 6. Menţionăm că nu partajăm baza materială a şcolii cu nici o altă şcoală.  
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 În urma introducerii scolii in planul de reabilitare cu Banca Europeana de Investitii, sediul din str. Porumbacu a fost complet 
reabilitat si dat spre folosinta  in luna august 2011, iar localul din str. Grozavesti a fost finalizat la începutul lunii septembrie 2012. Localul 
din str. Plevnei a fost finalizat în anul 2014. Orele de instruire practica se desfășoară  în atelierele din  Str. Grozăvești nr. 9. 

 Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale 
În localul şcolii din str. Porumbacu nr. 52 sunt amenajate 8  laboratoare: Chimie, Fizică, Informatică (2), Biologie și protecția 

mediului, CAD, laborator mecanică, laborator electro având  o dotare şi  un  grad de  întreţinere deosebite. În şcoală funcționează și 
cabinete de geografie, limbi străine și limba română. Liceul  are în  dotare 1 sală de festivități şi un teren de sport în  aer liber cu  
dimensiunile de 40X30m. Biblioteca şcolii, prevăzută cu depozite pentru literatura  beletristică  şi  tehnică are în  inventar peste 30.000 de 
cărţi. Numai mijloacele didactice şi utilajele destinate activităţii  instructiv-educative din liceul nostru însumează peste 50.000 de Euro. 
Cele două laboratoare de informatică și cel de CAD, dotate la un nivel de  ultimă generaţie, asigură derularea orelor  de curs prevăzute de 
planurile cadru la toate formele de învăţământ, la standarde ridicate. 
În  localul din str. Grozăvești nr. 9,complet reabilitat, în  care se desfăşoară activitatea  de  instruire practică, funcționează 6 ateliere: un 
atelier de electrotehnică, un atelier de  tinichigerie auto, un atelier de prelucrări mecanice, un atelier mecanic  auto, un atelier de 
lăcătușerie și un atelier de sudură (pentru orele de la clasa de școală profesională) respectiv 4 laboratoare: electromecanică-frigotehnist,   
diagnosticare auto, organe de mașini, tehnică de calcul.  

În  anul școlar 2014-2015 a fost dată în folosință noua sală de sport, construită prin programul de reabilitare BEI, unde se 
desfășoară orele de educație fizică. Sala este modernă și multifuncțională (baschet, handbal, fotbal). 

În liceul nostru, în anul şcolar 2015-2016, iniţierea elevilor în procesul educativ  a fost asistată de un corp profesoral alcătuit din 45  
cadre didactice, din care 37 titulari şi 8 suplinitori, iar în anul școlar 2016-2017 corpul profesoral a fost alcătuit tot din 45 cadre didactice, 
din care 35 titulari și 10 suplinitori.  

 
 

Analiza informaţiilor de tip calitativ 
 
Ambianţa din unitatea şcolară  
 Colegiul Tehnic „Carol I” este situat într-un cartier mare al capitalei, dar nu sunt agenți economici pe profilurile claselor din unitatea 
noastră de învățământ. Zona în care este aşezat liceul nu prezintă prea multă poluare, şcoala dispunând de iluminare naturală bună, 
încalzire centrală şi iluminat electric,  grupuri sanitare echipate modern. Sălile de clasă sunt dotate cu pupitre cu doua locuri, laboratoarele 
şi cabinetele cu mese duble, sala de festivități este amenajată corespunzător, iar noua sală de sport este dotată cu echipamente 
specifice.  
Relaţia director-personal, profesori-profesori, profesori-elevi 
 Directorul liceului ia decizii şi impune respectarea lor de către cei pe care îi conduce, consultându-se cu ceilalţi factori de decizie şi 
cu membrii Consiliului de administraţie. În cadrul Consiliilor de administraţie şi al Consiliilor profesorale, directorul informează cu privire la 
deciziile luate vizând problemele ivite în şcoală.  



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

23 

 

 În cadrul  Colegiului Tehnic „Carol I” relaţia profesori-profesori se realizează organizat la nivelul Consiliilor profesorale, al  
Comisiilor metodice şi de arie curriculară, al cursurilor de perfecţionare. 
Profesorii liceului nostru, prin toată activitatea lor la catedră, întreţin interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru activitatea de 
învăţare, organizând, în egală măsură, cercuri ştiinţifice, vizite la muzee, excursii tematice, serbări, concursuri extrascolare etc. Prin 
întreaga lor personalitate, profesorii oferă un exemplu pozitiv pentru elevi, sunt receptivi la propunerile şi sugestiile acestora privind 
conţinutul lecţiilor. 
 
Mediul social de provenienţă a elevilor 

În ceea ce priveşte mediul social de provenienţă a elevilor din liceul nostru, acesta  ar putea fi structurat în funcţie de filiera şi 
profilul urmat: 
a)elevii care au optat pentru protectia mediului provin dintr-un mediu social mai bun, dispunând de sprijin moral, material şi intelectual din 
partea familiei; 
b) elevii filierei tehnologice  provin din medii sociale diferite. E de dorit ca familiile acestora să se concentreze mai mult asupra educaţiei 
copiilor, să încerce o supraveghere mai atentă a  activităţii şcolare; 
 
 
Calitatea personalului 
 

Pentru anul scolar 2016-2017 

 Gr I Gr II   Def Debutanti Doctoranzi Doctori 

Nr. cadre did. 25 4 9 -  - 7 

 
   
Pentru anul scolar 2015-2016 

 Gr I Gr II   Def Debutanti Doctoranzi Doctori 

Nr. cadre did. 25 4 9 -  - 7 

 
Pentru anul scolar 2016-2017 

 Gr I Gr II   Def Debutanti Doctoranzi Doctori 

Nr. cadre did. 21 2 13 -  2 7 

 
 
Calitatea personalului didactic este foarte bună, 10 autori de manuale scolare si auxiliare curriculare, 4 profesori metodisti, 2 cadre 

didactice sunt formatori locali, 40 cadre didactice au participat la cursuri de formare continuă „Curs de formare profesionala AEL-
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SIVECO”„Competente in inspectia scolara”  „Învăţarea centrată pe elev”, ”Evaluator” , „ Formator”, „Consiliere si proiectarea activitatii 
educative”, „ Curs de perfectionare UPB” , Curs Proiect JOBS, Curs Proiect ERASMUS în spania și Belgia etc.            
Calitatea circuitului informaţional 

Conform teoriei comunicării, în vederea unei bune diseminări a informaţiei, s-a realizat, aşa cum arătam mai sus, un foarte bun 
circuit informaţional deoarece fişele posturilor stabilesc sarcini concrete fiecărei persoane. Investiţia în tehnică făcută de-a lungul timpului 
a făcut ca informaţia să ajungă rapid la cel căruia i se adresează. 

 
Managementul unităţii şcolare 
 În liceul nostru managementul este realizat cu succes ca urmare a bunei colaborări între echipa managerială, Consiliul de 
administraţie, Consiliul profesoral, membrii Comisiilor metodice şi reprezentanţii tuturor celorlalte compartimente – secretariat, 
contabilitate, bibliotecă etc. 
 Directorul Colegiului Tehnic „Carol I” realizează cu succes principalele funcţii manageriale: 
 -planifică întreaga activitate instructiv-educativă; 
 -organizează munca în şcoală, asigurând condiţii optime în toate compartimentele, repartizând judicios sarcinile; 
 -îndrumă şi controlează activitatea în diverse forme: convorbiri individuale, convorbiri colective, asistenţe la lecţii, verifică şi 
studiază documente şcolare; 
 - luarea deciziilor se concretizează în alegerea celor mai adecvate soluţii în vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite. 

Directorul adjunct îndeplineste atribuţiile delegate de director, precum şi pe cele stabilite prin Regulamentul de ordine interioară.   
 Consiliul de administraţie, cu rol de decizie în domeniul administrativ, are o bună relaţie cu toţi ceilalţi factori implicaţi în activitatea 
şcolii. 
 
Analiza grupurilor de interese  
Părinţii 
 Organizaţi în comitete pe clasă şi şcoală, pentru fiecare din acestea  existând un preşedinte, un vicepreşedinte şi un membru, 
părinţii elevilor noştri sunt permanent informaţi de diriginţii claselor şi de conducerea şcolii asupra legislaţiei din învăţământ şi asupra 
regulamentelor şcolare. Prin comitetele de părinţi ei se implică în toate acţiunile şcolii: reparaţii, dotări cu material didactic şi cărţi pentru 
premii, sub patronajul reprezentanţilor pe care îi au în Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral.  
Elevii 
 Elevii din cadrul liceului nostru sunt organizaţi în colective pe clasă, având reprezentanţi în Consiliul elevilor.  

Şcolarizăm elevi ce provin din mediul urban şi din câteva localităţi limitrofe Bucureştiului. Gradul de pregătire generală a acestora 
diferă în funcţie de nivelul şcolii gimnaziale pe care au absolvit-o.  

Actualul sistem de repartizare nu corespunde cu disponibilităţile reale ale elevilor, unii având aptitudini umaniste, nereuşind să se 
integreze cerinţelor specifice profilului tehnologic. Notele de la examenul de capacitate sunt irelevante din cauza sistemului deficitar de 
notare şi a nivelului scăzut de cerinţe a profesorilor din gimnaziu, în special în cazul elevilor  proveniţi din mediul rural. Tot astfel se 
explică şi  discrepanţele  între nivelul de pregătire a elevilor din clasele filierei tehnologice şi filierei teoretice. Motivaţia elevilor pentru 



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

25 

 

învăţătură este, de asemenea, diferită în funcţie de profil, fapt demonstrat şi de opţiunea, respectiv renunţarea absolvenţilor noştri de a se 
angaja în domeniul pentru care s-au pregătit. Cei care nu se integrează direct în piaţa muncii au însă ca alternativă continuarea studiilor în 
toate formele învăţământului superior sau la școli postliceale. 
 Lipsa motivaţiei pentru elevii şcolii este determinată de nesiguranţa locului de muncă după absolvire.  

În perspectivă, prin raportare la coordonatele sociale şi economice, rămânem încrezători în creşterea  posibilităţilor de integrare a 
elevilor noştri după absolvire. 

 
Asigurarea siguranţei copiilor. Diminuarea fenomenului de violenţă în şcoli 

   Acţiuni concrete  

 Constituirea Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea  Violenţei în şcoală 

 Confecţionarea legitimaţiilor pentru elevi şi profesori. Accesul în şcoală se face doar pe bază de legitimaţie. 

 Primăria sector 6 a angajat agenţi de pază care asigură siguranţa elevilor şi personalului didactic. 

 Derularea unor lecţii deschise cu tema ,,Diminuarea fenomenului de volenţă în şcoli, combaterea consumului de alcool, tutun şi 
droguri’’ – în colaborare cu partenerii comunităţii locale 

 Încheierea unui protocol de colaborare între școală-poliție-autorități locale-părinți, care vine în mod special, în sprijinul elevilor și 
părinților. 

  
                  Corpul profesoral 

 
 În liceul nostru iniţierea elevilor în procesul instructiv-educativ  este asistată de un corp profesoral cu un mare grad de fidelitate faţă 
de unitatea  şcolară, 36 profesori titulari având o vechime neîntreruptă mai mare de 10 ani. 

Activitatea corpului profesoral este organizată în comisiile  ariilor curriculare, comisii metodice și comisii de lucru, la nivelul cărora 
se desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific. 
 Profund implicaţi în ridicarea nivelului de pregătire profesională, profesorii  participă la sesiuni de comunicări ştiinţifice în şcoală şi 
în afara şcolii, la cursuri de perfecţionare, de iniţiere în utilizarea calculatorului, la doctorat, la concursuri şcolare. Buna pregătire a 
cadrelor noastre didactice a fost confirmată de rezultatele foarte bune obţinute la inspecţiile şcolare. Ţinuta morală şi calitatea orelor 
desfăşurate oferă adevărate modele de viaţă elevilor. Exigenţi cu ei înşişi dar şi faţă de copii, atenţi mereu ca relaţiile să fie dintre cele mai 
bune, profesorii noştri reuşesc să modeleze caractere, să impună o conduită şi o ţinută corespunzătoare. 
 Rezultatele activităţilor desfăşurate de întregul nostru corp profesoral au dovedit că aceştia îşi iubesc meseria de dascăl, în ciuda 
slabei motivări financiare. 
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Olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice și proiecte la care au participat profesori și elevi din şcoală în anul 
şcolar 2016-2017 

 
ACȚIUNI DESFĂȘURATE ÎN AFARA ȘCOLII 
 
1. TRASEE CULTURALE BUCUREŞTENE –OCTOMBRIE 2016– acțiune din cadrul Clubului European la care au participat elevi şi cadre 
didactice (prof. Ionescu Roxana, prof. Buică Teodora, prof. Năstăsoiu Violeta) din liceul nostru cu scopul lărgirii orizontului cultural-
științific. 
 
2. Organizarea și desfășurarea BALULUI BOBOCILOR la clubul BLUE din Regie, profesori participanți: dir. ing. Nicolof Ifigenia, prof. Popa 
Sergiu, prof. Cormoș Geanina, prof. Țurcaș Crina. 
3. Pe plan sportiv se remarcă participarea la Competiția de tenis de masă ONSS sector, unde Alexandru Ana-Maria de la clasa a XI-a A a 
obținut locul II în grupă, profesor îndrumător Ioniță Constanța. 
4. Participare la proiectul international ”The Harmony of Nature”, concursul ”Ecoturism în România”, înaintat spre aprobare în CAEN 2017, 
organizat sub egida Ministerului Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Colegiul ”Ion Kalinderu”, Bușteni, Licee din 
Lithuania și Island Reunion (France), cu un număr de 5 copii, îndrumați de prof. Țurcaș Crina. 
6. Participare la Concursul Național de Creație Plastică și Abilități Practico-Aplicative ”Nașterea Domnului –Renașterea Bucuriei” Iași, 
ediția a VI-a, noiembrie 2016, organizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași, CCD Iași, Mitropolia 
Moldovei și Bucovinei, Școala Liteni Iași, Școala ”B.P. Hașdeu” Iași, profesor Țurcaș Crina și profesor Selețchi Emilia Dana.  
7. Participare la Concursul Național ”ASTA-I DATINA STRĂBUNĂ”, ediția a IV-a, Brăila, cu un număr de 5 elevi, profesor Țurcaș Crina.  
 
ACȚIUNI DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALĂ 
 
1. În școală în cadrul Clubului european s-au derulat următoarele activități: 
♦ Trasee culturale bucureştene –Octombrie 2016– acțiune din cadrul Clubului European la care au participat elevi şi cadre didactice (prof. 
Ionescu Roxana, prof. Buică Teodora, prof. Năstăsoiu Violeta) din liceul nostru cu scopul lărgirii orizontului cultural-științific 
♦ Eu sunt cetăţean european cu drepturi şi îndatoriri- 23 noiembrie 2016, 
♦ Gastronomie tradiţională de Crăciun şi Anul Nou în ţările  din Uniunea Europeană - 21 decembrie 2016 
♦ Eminescu poet european - 18 ianuarie 2017 
♦ Locuri de pelerinaj în Europa – 22 februarie 2017 
♦ Ziua internațională a apei (acțiune la nivel de sector)– 22 martie 2017- 35 elevi participanți și 25 profesori 
♦ Ziua pământului și a pădurii (acțiune la nivel municipal)- 12 aprilie 2017 - 40 elevi participanți și 25 profesori 
♦ Voluntariatul- mod de implicare în comunitate (acțiune la nivel de sector)– 17 mai 2017- 30 elevi participanți și 20 profesori 
♦ Nu violenței!- 7 iunie 2017 
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2. ”Serbarea Pomului de Iarnă”- Decembrie 2016 - acțiune organizată de elevii şi cadrele didactice din liceul nostru constând în 
prezentarea unor momente literare, muzicale şi sportive. Responsabili activități: profesor Brânaru Viorica, profesor Cormoș Geanina; 
3. În cadrul proiectului ”Dezvoltarea  capacității familiei de a face față în situații de dezastru”, în data de 17.03.2017, s-a organizat 
dezbaterea pe aceeași temă, în prezența reprezentanților Filialei sector 6 a Crucii Roșii Române, cu participarea a 10 clase de elevi. 
Profesor responsabil Popescu Elinor Danusia.   
4. Zilele liceului – 10 mai 2017 
5. Zilele porților deschise – martie 2017 
 
 
PREMII OBȚINUTE CU ELEVII ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 
 
Premii la olimpiade și concursuri școlare organizate de MEN 
 
Elevii din clasele a XI-a și a XII-a liceu care au luat premii la olimpiada disciplinelor din aria curriculară tehnologii – etapa pe 
municipiu:  

1. Staicu Sabrina – clasa a XII-a – premiul I 
2. Martie Alexandra – clasa a XI-a – premiul II 

Elevii din clasa a X-a învățământ profesional – calificarea mecanic auto, care au luat premii la etapa regională a concursului pe 
meserii: 

1. Roșca Alin – premiul I 
2. Loțcu Alexandru – premiul III 

 
Elevii din clasa a X-a învățământ profesional – calificarea mecanic auto, care au luat premii la etapa națională a concursului pe 
meserii: 

1. Loțcu Alexandru – premiul II 
2. Roșca Alin – premiul III 

 
Premii la alte concursuri 
 
Coordonator - Profesor IONESCU ROXANA MIOARA 

- Premiul I la Concursul interjudețean ”Asta-i datina străbună”, ediția a IV-a, proiect avizat de MEN în CAERI 2016, eleva Soare 

Gabriela de la clasa a X-a B;  

- Premiul I la Concursul educațional ”Soarele și planeta albastră”, ediția a VI-a, cuprins în CAERI 2017, elevul Țurcaș Petru-Cristian 

de la clasa a IX-a B; 
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- Premiu I la Concursul național ”Copiii și Biosfera” din cadrul Proiectului ”Armonia Naturii” cuprins în CAEN, Secțiunea Ecologie și 

Protecția Mediului, elevul Șerbănescu Filip de la clasa a IX-aB; 

- Premiul II la Concursul național ”Copiii și Biosfera” din cadrul Proiectului ”Armonia Naturii”, cuprins în CAEN, elevul Țurcaș Petru-

Cristian de la clasa a IX-a B; 

- Premiul III în cadrul Simpozionului regional ”Personalități marcante ale orașului meu”, ediția a IV-a, secțiunea Prezentări Power 

Point, cuprins în CAERI 2017, eleva Șerban Lidia de la clasa a IX-a B; 

- Premiul III la Concursul cu participare națională ”Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei”, secțiunea Creație tehnico – 

informatică, ediția a VI-a, proiect avizat MEN în CAERI 2017, elevul Țurcaș Petru-Cristian de la clasa a IX-a B; 

- Premiul III la Concursul național interdisciplinar ”Descoperă monumente românești”, secțiunea Artă fotografică, ediția a V-a, 

înscris în CAEN 2017, elevii Constantin Eric de la clasa a IX-a A și Țurcaș Petru-Cristian de la clasa a IX-a B; 

- Diploma de excelență la Concursul național interdisciplinar ”Descoperă monumente românești”,  ediția a V-a, înscris în CAEN 

2017, elevii Constantin Eric de la clasa a IX-a A și Țurcaș Petru-Cristian de la clasa a IX-a B; 

 

Coordonator – Profesor ȚURCAȘ CRINA VALENTINA 

- Premiul I – CONSTANTIN ERIC ALEXANDRU, CLASA a IX-a A, lucrarea ”Scurtă incursiune pe plaiuri maramureșene”, la 
CONCURSUL „COPIII ȘI BIOSFERA” - FAZA NAȚIONALĂ organizat de Colegiul ”Ion Kalinderu”, Bușteni, Prahova, Școala 
Sanatorială Bușteni, MENCS din cadrul proiectului eTwinning ”The Hamony of Nature”, proiectul are avizul MEN, fiind înscris în 
CAERI , Anexa A, VIII, nr 26404/16 febr. 2017, secțiunea - Ecologie și protecția mediului, poz. 1022 

-  Premiul I – echipajul CONSTANTIN ERIC ALEXANDRU, clasa a IX-a A și ȘERBAN LIDIA, clasa a IX-a B la Concursul 

educațional ”Soarele și planeta albastră”, ISJ NEAMȚ și CLUBUL COPIILOR TÂRGU NEAMȚ, ediția a VI-a, cuprins în CAERI 

2017, nr. 26404/ 16.02.2017 anexa A, nr. 222; 

- Premiul I – elevul Țurcaș Petru Cristian, secțiunea tehnico-informatică, la Concursul Național de Creație Plastică și Abilități 

Practico-Aplicative din cadrul proiectului național ” ”Nașterea Domnului –Renașterea Bucuriei” Iași, ediția a VI-a, noiembrie 2016-

mai 2017, proiect avizat MEN în CAERI 2017, 26404/16.02.2017, anexa A, domeniul Cultural – artistic, culturi și civilizații II, 

pag.19, poz.401. 

- Premiul I – eleva Georgescu Mariana, secțiunea creație plastică, la Concursul Național de Creație Plastică și Abilități Practico-

Aplicative din cadrul proiectului național ” ”Nașterea Domnului –Renașterea Bucuriei” Iași, ediția a VI-a, noiembrie 2016, proiect 

avizat MEN în CAERI 2017, 26404/16.02.2017, anexa A, domeniul Cultural – artistic, culturi și civilizații II, pag.19, poz.401. 

-  Premiul I la Concursul național interdisciplinar ”Descoperă monumente românești”, secțiunea Scurt istoric, ediția a V-a, aprilie-mai 

2017, Pipirig, jud. Neamț, înscris în CAEN 2017, secțiunea 6, poziția 13, elevii Ungureanu Victoria de la clasa a X-a B și Țurcaș 

Petru-Cristian de la clasa a IX-a B; 



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

29 

 

- Premiul I la Concursul național interdisciplinar ”Descoperă monumente românești”, secțiunea Artă Fotografică, ediția a V-a, aprilie-

mai 2017, Pipirig, jud. Neamț, înscris în CAEN 2017, secțiunea 6, poziția 13, elevii Ungureanu Victoria de la clasa a X-a B și 

Țurcaș Petru-Cristian de la clasa a IX-a B; 

- Premiul I la Concursul național interdisciplinar ”Descoperă monumente românești”, ediția a V-a, aprilie-mai 2017, Pipirig, jud. 

Neamț, înscris în CAEN 2017, secțiunea 6, poziția 13, elevii Ungureanu Victoria de la clasa a X-a B și Țurcaș Petru-Cristian de la 

clasa a IX-a B; 

- Premiul I – elevul CONSTANTIN ERIC, clasa a IX-a A, cu lucrarea ”Marea, iubita mea” la Concursul Național ”Nouă ne pasă” din 
cadrul Simpozionului Internațional ”Apa un miracol”, ediția a VIII – a, Buzău, din cadrul Proiectului eTwinning ”The Miracle of 
Water” și Proiectului Educațional Național ”Nouă ne pasă”, cuprins în Anexa nr. 6 la Ordinul MEN nr. 3248/14.02.2017, poz. 332, 
organizat de Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”, Buzău, ISJ Buzău și MEN. 

-  Premiul I – eleva ȘERBAN LIDIA, clasa a IX-a B, cu lucrarea ”În curgerea timpului” la Concursul Național ”Nouă ne pasă” din 

cadrul Simpozionului Internațional ”Apa un miracol”, ediția a VIII – a, Buzău, din cadrul Proiectului eTwinning ”The Miracle of 

Water” și Proiectului Educațional Național ”Nouă ne pasă”, cuprins în Anexa nr. 6 la Ordinul MEN nr. 3248/14.02.2017, poz. 332, 

organizat de Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”, Buzău, ISJ Buzău și MEN 

- Premiul I – elevul ȚURCAȘ PETRU, clasa a IX-a B, cu lucrarea ”Dunărea la Brăila” la Concursul Național ”Nouă ne pasă” din 
cadrul Simpozionului Internațional ”Apa un miracol”, ediția a VIII – a, Buzău, din cadrul Proiectului eTwinning ”The Miracle of 
Water” și Proiectului Educațional Național ”Nouă ne pasă”, cuprins în Anexa nr. 6 la Ordinul MEN nr. 3248/14.02.2017, poz. 332, 
organizat de Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”, Buzău, ISJ Buzău și MEN. 

- Premiul I , secțiunea eseu, la Concursul interjudețean ”Asta-i datina străbună”, ediția a IV-a, Brăila, proiect avizat de MEN în 

CAERI 2016, pag.12, poz. 336, elevul DĂNILĂ BOGDAN de la clasa a XI-a B; 

- Premiul I , secțiunea eseu, la Concursul interjudețean ”Asta-i datina străbună”, ediția a IV-a, Brăila, proiect avizat de MEN în 

CAERI 2016, pag.12, poz. 336, elevul ȚURCAȘ PETRU de la clasa a IX-a B; 

-  Premiul II , secțiunea poezie, la Concursul interjudețean ”Asta-i datina străbună”, ediția a IV-a, Brăila, proiect avizat de MEN în 

CAERI 2016, pag.12, poz. 336, eleva CORCĂU SIMONA de la clasa a XI-a B; 

- Premiul II – eleva Cireașă Cristina, secțiunea tehnico-informatică, la Concursul Național de Creație Plastică și Abilități Practico-

Aplicative din cadrul proiectului național ” ”Nașterea Domnului –Renașterea Bucuriei” Iași, ediția a VI-a, noiembrie 2016, proiect 

avizat MEN în CAERI 2017, 26404/16.02.2017, anexa A, domeniul Cultural – artistic, culturi și civilizații II, pag.19, poz.401. 

-  Premiul III la Concursul național interdisciplinar ”Descoperă monumente românești”, secțiunea Popularitate, ediția a V-a, aprilie-

mai 2017, Pipirig, jud. Neamț, înscris în CAEN 2017, secțiunea 6, poziția 13, elevii Ungureanu Victoria de la clasa a X-a B și 

Țurcaș Petru-Cristian de la clasa a IX-a B; 
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- Premiul III la concursul din cadrul Simpozionului regional ”Personalități marcante ale orașului meu”, ediția a IV-a, secțiunea 

Prezentări Power Point, cuprins în CAERI 2017, poz. 1132, elevul ȚURCAȘ PETRU de la clasa a IX-a B; 

- Premiul III – DĂNILĂ BOGDAN, CLASA a XI-a B, for work ”The legends of Ceahlău”, concurs din cadrul proiectului eTwinning 
”The Hamony of Nature”, cuprins în CAERI , Anexa A, VIII, nr 26404/16 febr. 2017, secțiunea - Ecologie și protecția mediului, poz. 
1022, organizat de Colegiul ”Ion Kalinderu”, Bușteni, Prahova, Școala Sanatorială Bușteni, MENCS, 

- Mențiune – ȘERBAN LIDIA, CLASA a IX-a B, for work ”Nature repels – water color”, concurs din cadrul proiectului eTwinning ”The 
Hamony of Nature”, cuprins în CAERI , Anexa A, VIII, nr 26404/16 febr. 2017, secțiunea - Ecologie și protecția mediului, poz. 
1022, organizat de Colegiul ”Ion Kalinderu”, Bușteni, Prahova, Școala Sanatorială Bușteni, MENCS. 

- Mențiune – GEORGESCU MARIANA, CLASA a X-a B, Acuarelă, concurs din cadrul proiectului eTwinning ”The Hamony of 
Nature”, cuprins în CAERI , Anexa A, VIII, nr 26404/16 febr. 2017, secțiunea - Ecologie și protecția mediului, poz. 1022, organizat 
de Colegiul ”Ion Kalinderu”, Bușteni, Prahova, Școala Sanatorială Bușteni, MENCS. 

 
La concursul Revistelor școlare liceul nostru  a ocupat locul 3 pe sector în anul școlar 2016-2017 
 

Olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice și proiecte la care au participat profesori și elevi din şcoală în anul 
şcolar 2015-2016 
 

1. „Zilele liceului” – 10 mai 2016, organizatori: prof.ing. Văduva Aurelia, prof. ing. Nicolof Ifigenia, prof. Brânaru Viorica, prof. Buică 
Teodora şi prof. Pamacai Ludmila. În program au fost cuprinse: scenete, corul liceului, slujba de sfințire anuală.  

2. Clubul European (sub îndrumarea doamnelor profesoare Năstăsoiu Violeta, Popescu Elinor, Ionescu Roxana, Buică Teodora 
(coordonator)) unde numeroși diriginți au încurajat elevii să participe și să își etaleze abilitățile practice, literare sau informatice: 
- VIZITĂ LA MUZEUL DE ISTORIE AL ROMÂNIEI- 21 OCTOMBRIE 2015 

- PERSONALITĂŢI ALE CULTURII EUROPENE-CONSTANTIN BRÂNCUŞI -25 NOIEMBRIE 2015 

- TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ DIN EUROPA-16 DECEMBRIE 2015 

- MICA UNIRE -20 IANUARIE 2016 

- SĂRBĂTORI ROMÂNEŞTI DE PRIMĂVARĂ - 24 FEBRUARIE 2016 

- MONUMENTE UNESCO DIN ROMÂNIA (ACŢIUNE LA NIVEL DE SECTOR) - 23 MARTIE 2016 

- PERSONALITĂŢI ROMÂNEŞTI ÎN CULTURA EUROPEANĂ (ACŢIUNE LA NIVEL MUNICIPAL) -  20 APRILIE 2016 

- ZILELE LICEULUI, ZIUA EUROPEI, ZIUA REGALITĂŢII - 11 MAI 2016 

- DREPTURILE COPILULUI ÎN UE (ACŢIUNE LA NIVEL DE SECTOR)- 1 IUNIE 2016 

3. Excursia organizată de profesor Brânaru Viorica în luna mai a fost un nou prilej de socializare și cunoaștere a frumuseților țării. 
4. În semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016, printr-o frumoasă colaborare între cadrele didactice și elevi a apărut Revista 

școlii, numită ”JURNAL DE LICEU”, primele două numere, sub îngrijirea doamnelor directoare Văduva Aurelia, Nicolof Vali 
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Ifigenia și a doamnelor profesoare Pamacai Liudmila, Țurcaș Crina și Ocnărescu Maria. Au colaborat un număr de 51 de elevi și 
16 cadre didactice. 

5. În luna martie s-a derulat proiectul ”Învață în avans”, sub egida Societății Naționale de Cruce Roșie din România iar doamna 
profesoară Elinor Popescu a monitorizat instruirea elevilor în vederea formării reacțiilor de autoapărare în caz de dezastre și de 
acordare a primului ajutor. 

6. În cadrul proiectului ”Voluntariat pentru natură”, doamna profesoară Năstăsoiu Violeta, împreună cu elevii clasei a X-a B au 
plantat pomi fructiferi în grădina școlii. 

7. Proiectul „Filme pentru liceeni” s-a desfășurat pe toată perioada anului școlar sub îndrumarea doamnei profesor Jicmon 
Gabriela, în colaborare cu Asociația Culturală Macondo, cu avizul ISMB. 

8. Proiectul Junior Achievement s -a desfășurat pe toată perioada anului școlar, în regim extracurricular, sub îndrumarea doamnei 
profesor Jicmon Gabriela împreună cu elevii clasei a XI-a B. 

9. Proiectul „Civitas” s -a desfășurat pe toată perioada anului școlar sub îndrumarea doamnelor profesor Ocnărescu Maria și 
Buică Teodora. 

10. În perioada 21-23 martie 2016 s-a desfășurat activitatea științifică internațională „Experimentul Eratostene” din cadrul 
proiectului „Inspiring Science for Education” sub îndrumarea doamnelor profesor Jicmon Gabriela și Ionescu Roxana. 

 
Premii obținute cu elevii în anul școlar 2015-2016 
 

 
PREMIUL I – eleva CORCĂU SIMONA, clasa a X-a B, Concurs ”Nașterea Domnului – Renașterea bucuriei”, Iași, CAER 2016, pg. 
33 poz 1011. 
PREMIUL I – eleva DINCĂ IONELA, clasa a XII-a E, Concurs ”Nașterea Domnului – Renașterea bucuriei”, Iași, CAER 2016, pg. 
33 poz 1011. 
PREMIUL I – elevul BOU IONUȚ, clasa a XI-a A, Concurs Regional de Creație Literară ”Nemuritorul Eminescu”, Lupeni, ISJ 
Hunedoara, CAER 2016, poz 884. 
PREMIUL I – elevele CIOBĂNESCU ANDREEA și UNGUREANU BIANCA, clasa a IX-a B, Concurs Național Interdisciplinar 
”Descoperă monumente românești” – creație literară, Pipirig, ISJ Neamț, CAEN, domeniul A8, poz. 8. 
PREMIUL I – elevele CIOBĂNESCU ANDREEA și UNGUREANU BIANCA, clasa a IX-a B, Concurs Național de Grafică, Fotografii 
și Machete ”H2O cu ochelari”, Buzău, ISJ Buzău, CAER 2016, poz. 413. 
PREMIUL I – elevul BUZATU CLAUDIU, clasa a IX-a B, Concurs Național de Grafică, Fotografii și Machete ”H2O cu ochelari”, 
Buzău, ISJ Buzău, CAER 2016, poz. 413. 
PREMIUL II – eleva SOARE GABRIELA, clasa a IX-a B, Concurs ”Nașterea Domnului – Renașterea bucuriei”, Iași, CAER 2016, 
pg. 33 poz 1011. 
PREMIUL II – elevele DINCĂ IONELA, FLOREA VIOLETA, clasa a XII-a E și CORCĂU SIMONA clasa a X-a B, Concurs Național 
de Ecologie ”Generația ECO - TERRA”, Mediaș, ISJ Sibiu, CAER 2016, poz 1393. 
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PREMIUL II – elevele SÂRBU ALEXANDRA ȘI TUDOROIU LUIZA, clasa a XI-a B, Concurs Național de Educație pentru Sănătate 
”Stil de viață sănătos”, Mangalia, ISJ Constanța, CAER 2016, poz 610. 
PREMIUL II – eleva CIOBĂNESCU ANDREEA clasa a IX-a B, Concurs Național de Grafică, Fotografii și Machete ”H2O cu 
ochelari”, Buzău, ISJ Buzău, CAER 2016, poz. 413. 
PREMIUL II – elevul DĂNILĂ BOGDAN, clasa a X-a B, Concurs Național de Grafică, Fotografii și Machete ”H2O cu ochelari”, 
Buzău, ISJ Buzău, CAER 2016, poz. 413. 
PREMIUL II – elevele SÂRBU ALEXANDRA ȘI TUDOROIU LUIZA, clasa a XI-a B, Concurs Național de Educație pentru Sănătate 
”Stil de viață sănătos”, Mangalia, ISJ Constanța, CAER 2016, poz 610. 
PREMIUL II – eleva UNGUREANU BIANCA, clasa a IX-a A, Concurs Național ”Istorie, tradiție și modernitate în satul românesc”, 
Căpățânești, ISJ Buzău, CAER 2016, poz. 424. 
PREMIUL III – eleva STANCU IOANA RUXANDRA, clasa a IX-a A, Concurs ”Nașterea Domnului – Renașterea bucuriei”, Iași, 
CAER 2016, pg. 33 poz 1011. 
PREMIUL III – eleva UNGUREANU BIANCA VICTORIA clasa a IX-a B, Concurs Național de Ecologie ”Generația ECO - TERRA”, 
Mediaș, ISJ Sibiu, CAER 2016, poz 1393. 
PREMIUL III – elevul DĂNILĂ BOGDAN, clasa a X-a B, Concurs Regional de Creație Literară ”Nemuritorul Eminescu”, Lupeni, ISJ 
Hunedoara, CAER 2016, poz 884. 
PREMIUL III – eleva STANCU IOANA RUXANDRA, clasa a IX-a A, Concurs Național ”Istorie, tradiție și modernitate în satul 
românesc”, Căpățânești, ISJ Buzău, CAER 2016, poz. 424. 
MENȚIUNE – eleva STAICU SABRINA, clasa a XI-a A, Concurs ”Nașterea Domnului – Renașterea bucuriei”, Iași, CAER 2016, pg. 
33 poz 1011. 
MENȚIUNE – eleva ANGHEL IRINA, clasa a IX-a B, Concurs Național Interdisciplinar ”Soarele și planeta albastră”, Tg. Neamț, ISJ 
Neamț, CAEN, domeniul A2, poz. 59. 
MENȚIUNE – elevele SÂRBU ALEXANDRA ȘI TUDOROIU LUIZA, clasa a XI-a B, Concurs Național Interdisciplinar ”Soarele și 
planeta albastră”, Tg. Neamț, ISJ Neamț, CAEN, domeniul A2, poz. 59. 
MENȚIUNE – elevele CIOBĂNESCU ANDREEA și UNGUREANU BIANCA, clasa a IX-a B, Concurs Național Interdisciplinar 
”Descoperă monumente românești” – vot de popularitate, Pipirig, ISJ Neamț, CAEN, domeniul A8, poz. 8 
PREMIU SPECIAL – elevele CIOBĂNESCU ANDREEA și UNGUREANU BIANCA, clasa a IX-a B, Concurs Național 
Interdisciplinar ”Soarele și planeta albastră”, Tg. Neamț, ISJ Neamț, CAEN, domeniul A2, poz. 59. 
PREMIU SPECIAL – elevele CIOBĂNESCU ANDREEA și UNGUREANU BIANCA, clasa a IX-a B, Concurs Național 
Interdisciplinar ”Soarele și planeta albastră”, Tg. Neamț, ISJ Neamț, CAEN, domeniul A2, poz. 59. 
PREMIU SPECIAL – eleva CONSTANTIN OLIMPIA, clasa a IX-a B, Concurs Național Interdisciplinar ”Soarele și planeta albastră”, 
Tg. Neamț, ISJ Neamț, CAEN, domeniul A2, poz. 59. 
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Administraţia locală 
 
În momentul actual există o dublă subordonare a unităţii de învăţământ faţă de ISMB şi  Primărie. În atribuţiile ISMB-ului sunt  

inspecţia metodică şi de specialitate, iar latura administrativă, financiară şi de dotare, revine Primăriei. În cadrul sectorului 6, unde este 
situată şcoala noastră, există instituţia Administraţia Școlilor-Sector 6, ce se ocupă de partea administrativă a instituţiei şcolare. Dincolo 
de aspectele birocratice, colaborarea cu cei doi parteneri este bună.  

 
 

 Parteneriate   
 

 Parteneriat  realizat în colaborare cu secția 20 Poliție-Asociația de Părinți, Consiliul local sector 6 privind siguranța elevilor 

 Contracte de prestări de sevicii şi contracte de asociere încheiate cu Administraţia Şcolilor Sector 6, etc. 

 Parteneriate încheiate cu Agenţi Economici (S.C. Aotocobălcescu, S. C. Innovatix SRL, SC. Bocas SRL, SC Girueta SA, 
ICTCM București,  Electromagnetica, SC. Ambient Clima SRL, SC Hesper SA etc.) 

 Parteneriat de colaborare cu Asociația Bookland 

 Parteneriat de colaborare cu Junior Achievement Romania 

 Parteneriat de colaborare cu Palatul Național  al Copiilor București 

 Parteneriat de colaborare cu Liceul Tehnologic Mâneciu jud. Prahova 

 Parteneriat de colaborare cu Arhiepiscopia Bucureștilor, Parohia „Buna Vestire” 

 Parteneriat de colaborare cu Asociația mediatorilor „Social trainining and Antreprenorial Research Society - STARS” 
București 

 Parteneriat de colaborare cu Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor – UPB 

 Parteneriat de colaborare cu Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București 

 Parteneriat de colaborare cu Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați 

 Parteneriat de colaborare cu Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, jud. Neamț 

 Parteneriat de colaborare cu Liceul Tehnologic „General Magheru”, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 
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ANALIZA SWOT A MEDIULUI EXTERN 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Existenţa în apropiere a instituţiilor de învăţământ superior 

 Relaţii de colaborare cu comunitatea locală: primărie, agenţi 
economici, părinţi, ONG-uri, 

 Mijloace de transport diverse, inclusiv apropierea de o statie 
de metrou 

 Sediul principal al liceului este situat într-un cartier liniștit și 
sigur pentru elevi și personalul școlii, aflat în apropiere de 
centrul capitalei. 

 Zona cu populatie preponderent cu un nivel de trai mai 
scazut, 

 Lipsa agenților economici în imediata apropiere a școlii 

 Posibilități financiare suplimentare reduse – fonduri 
extrabugetare, chirii, producţie şcolară 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
AMENINŢĂRI 

 

 Interesul manifestat de Uniunea Europeană pentru 
România, apariţia cadrului legislativ în domeniul dezvoltării 
regionale, 

 Implicarea administraţiei locale în dezvoltarea regională 

 Existenţa legislaţiei şi a strategiei naţionale pentru 
privatizare, existenţa cadrului legislativ favorabil angajării 
şomerilor şi absolvenţilor de învăţământ mediu şi superior, 

 Interesul crescut al investitorilor străini pentru investiţii de 
capital în regiune, 

 Stabilirea de schimburi de experienţă cu instituţii din alte 
ţări, prin intermediul unor instituţii guvernamentale şi 
neguvernamentale. 

 Existența solicitărilor din partea agenților economici pentru 
angajarea absolvenților de liceu și școală profesională. 

 

 Scăderea natalității duce la diminuarea numărului de elevi  

 Liceele teoretice primesc anual un număr prea mare de 
clase, ceea ce are efecte negative asupra numărului de 
clase și implicit de elevi  

 Factori naturali, meteo: atmosfera   poluată a orașului, 
poluare fonică ridicată în zona localului școlii din Sos. 
Grozăvești. 
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 ANALIZA SWOT  A MEDIULUI INTERN 
 

 
PUNCTE TARI 

 

 
PUNCTE SLABE 

Resurse materiale și umane 

 Cadre didactice foarte bine pregătite din punct de vedere 
profesional şi psihopedagogic (27 au gradul I și 7 au titlul 
științific de doctor) 

 Colectivul este sudat , fără conflicte interne 

 Baza tehnico-materiala la standarde europene (Program de 
reabilitarea infrastructurii educaţionale cu finanţare BEI) 

 Absolvenţii sunt pregătiţi pentru meserii care asigură o 
buna absorbţie pentru piaţa muncii: tehnician în 
transporturi, tehnician mecatronist, technician proiectant 
CAD, technician ecolog, sudor, strungar, mechanic auto, 
frogotehnist.  

 Proiectarea activităţilor didactice de predare - învăţare 
conform cerinţelor actuale 

 Parcurgerea integrală a programei de către toți profesorii la 
toate disciplinele şcolare  

 Existenţa unei program suplimentar de pregătire a elevilor 
pentru examenul de Bacalaureat, obţinere a certificatelor de 
competenţe profesionale  

 Existenţa unei biblioteci şcolare bine dotate  

 Realizarea de proiecte/acţiuni de parteneriat cu şcoli şi 
instituţii din UE (ERASMUS),  

 Colaborare cu agenţi economici de profil, 

 . 

 Efort sustinut al cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului 
de cunostinte teoretice si practice ale elevilor 

 Efortul consilierului psiho-pedagogic al scolii pentru a 
determina nevoile individuale ale elevilor si a-i ajuta pe 
acestia in rezolvarea problemelor.  

Resurse materiale și umane 

 Lipsa motivaţiei, a interesului unui număr de elevi privind 
însuşirea conţinutului programei şcolare, 

 Lipsa interesului elevilor pentru educatie, ceea ce conduce 
la cazuri de abandon școlar, chiar și în clasele terminale de 
liceu 

 Existenţa unui număr mare de elevi cu medii mici, cuprinse 
între 5 şi 6 

 Existenţa unui număr relativ mare de elevi corigenți sau cu 
situații neîncheiate 

 Interesul scăzut al unor părinţi privind activitatea şcolară a 
proprilor copii, lipsa de colaborare a părinţilor cu şcoala. 

 Manuale insuficiente pentru nivelul superior al liceului 

 Imposibilitatea motivării prin recompense a activității 
cadrelor didactice care se implică în activități 
extracurriculare. 

 Rata scăzută de absolvire a liceului 

 Procentajul scăzut al elevilor care promovează examenul de 
bacalaureat  
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 Existenţa unei Asociaţii sportive in cadrul liceului 

 Implicarea cadrelor didactice din liceu în „Asociația ajută 
educația” 

 Unitatea dispune de acces la internet 
 

Calitatea procesului de predare-învățare 
 

 Proiectarea activităților de predare-învățare conform 
cerințelor actuale 

 Elaborarea CDL-urilor  

 Cadre didactice bine pregătite metodic 

 Alegeerea atentă și competentă  amanualelor școlare 

 Utilizarea diversificată  a strategiilor de învățare 

 Obţinerea de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile 
şcolare, participarea unui număr mare de elevi în cadrul 
simpozioanelor ştiinţifice 

 Proiectarea unor activități moderne cu aspect participativ 

 Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria 
dezvoltare profesională 

 Participarea unui număr mare de cadre didactice la cursuri de 
formare profesională 
 
 
Management 
 

 Utilizarea rapoartelor de analiză în vederea stimulării și 
dexvoltării instituționale 

 Strategie adecvată pentru dezvolarea școlii 

 Încheierea de parteneriate cu agenți economici 

 Acțiuni de popularizare a școlii prin: pliante, întâlniri cu elevii 
și profesorii din școlile generale 

 Gestionarea corespunzătoare a conflictelor 

 Preocuparea conducerii școlii pentru organizarea festivităților 
care marchează diferite evenimente culturale și istorice 

 
 
 
 
 
 
Calitatea procesului de predare-învățare 
 

 Număr redus de manuale 

 Unii elevi nu ating standardele de performanță, dovadă 
numărul de corigenți. 

 Existența abandonului școlar și a absenteismului de la ore 

 Lipsa interesului elevilor pentru învățătură 

 Modificarea scării valorilor fundamentale în societate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Management 
 

 Insuficienta pregătire educațională a unor familii 

 Lipsa de interes a unor părinți în urmărirea programului 
elevilor și  pregătirii acestora 

 Cadru restrâns de resurse pentru motivarea cadrelor 
didactice 
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 Interesul crescut al conducerii unității pentru dezvoltarea 
bazei materiale 

 Buna colaborare între toate compartimentele, între unitatea 
școlară și Inspectoratul Școlar 

 Circulația bună a informației și inexistența blocajelor în 
comunicarea oficială 

 
OPORTUNITĂŢI 

 
AMENINŢĂRI 

 Descentralizarea instituţiilor de învăţămînt şi întărirea 
autonomiei acestora, 

 Derularea unor programe privind perfecţionarea cadrelor 
didactice: ERASMUS, POSDRU, burse de specializare în 
străinătate şi schimburi de experienţă între elevi şi profesori, 

 Cursuri postuniversitare adresate cadrelor didactice pentru 
dobândirea celei de-a doua specializări, 

 Activitatea unor ONG-uri privind stabilirea de contacte 
educaţionale, posibilitatea de a fi susţinuţi de comunitatea 
locală (contracte, relaţii de parteneriat la nivel local, naţional 
şi internaţional) în formarea specialiştilor, cadre didactice şi 
elevi. 

 Existența unei oferte MENCȘ de formare/informare a 
managerilor școlari și cadrelor didactice prin consfătuiri și 
cursuri de formare 

 Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale și realizarea unor 
programe de dezvoltare  

 Existența PRAI, PLAI și PAS la nivelul școlii 

 Posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor în 
cadrul învățământului liceal tehnologic și postliceal în meserii 
cerute pe piața muncii 

 Existența programelor de parteneriat european 

 Existența unor posibilități de sponsorizare  

 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate 
prin programe guvernamentale 

  Abandon scolar 

 Conservatorismul cadrelor didactice faţă de schimbările din 
educație 

 Materiale didactice şi documentare scumpe, greu de 
procurat direct de către şcoală sau de către profesor, astfel 
încât este blocat accesul la informaţie, 

 Situatia economica si sociala a tarii care induce neliniste in 
identificarea oportunitatilor de formare profesionala la elevi. 

 Sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv și în 
continuă transformare 

 Situați socio-economică precară  a familiilor elevilor 

 Insuficientă conștientizare a părinților privin rolul de principal 
partener educațional al școlii 

 Abandonul școlar din cauza scăderii nivelului de trai 

 Lipsa motivației elevilor pentru continuarea studiilor 

 Lipsa modelelor reale de urmat 

 Scăderea natalității 

 Costurile mari de transport pentru elevii din mediul rural 
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Analiza scopurilor organizaţionale 
 
Organizarea procesului educaţional din unitatea noastră şcolară se realizează în funcţie de disponibilităţile materiale, de resursele 

existente dar şi de eforturile de atragere a altor factori socio-economici care au capacitatea de a deveni sponsori. Resursele necesare 
sunt asigurate, în principal, de la bugetul de stat şi local prin intermediul comunităţii locale care este reprezentată de Primărie. Această 
situaţie este consecinţa procesului normal de descentralizare, cu perspectiva firească a implicării efective a comunităţii în susţinerea şi 
dezvoltarea unităţii şcolare. 

In relaţiile cu partenerii sociali, şcoala a iniţiat proiecte de dezvoltare în funcţie de numărul de elevi şi al cadrelor didactice, de 
volumul şi specificul activităţilor curriculare şi extracurriculare. Promovarea relaţiilor de colaborare eficientă, în scopul creării unui climat 
favorabil realizării unor activităţi comune profesionale şi extraprofesionale, prin participarea elevilor, a profesorilor, a părinţilor, a 
reprezentanţilor comunităţii locale  - proiecte interdisciplinare, dezbateri, editarea publicaţiei şcolii, excursii, vizionări de spectacole, 
concursuri etc., a avut rolul de a integra optim activitatea formativ-informativă, didactică şi pedagogică în contextul social general. 

Indiferent de conţinutul şi forma activităţilor comune organizate cu partenerii sociali, o atenţie deosebită s-a acordat promovării 
imaginii şcolii, deoarece dezvoltarea şi optimizarea procesului de învăţământ depind în mare măsură de comunicarea datelor ce 
contribuie la cunoaşterea “personalităţii” şcolii noastre, aceasta fiind importantă nu numai pentru atragerea unei populaţii şcolare de bună 
calitate, ci şi pentru atragerea colaborărilor pe multiple planuri. 

Dezvoltarea calitativă a actului pedagogic a presupus nu numai pregătirea suplimentară şi continuă a cadrelor didactice, ci şi o 
foarte bună comunicare între segmentele componente ale unităţii de învăţământ. Rolul de factor social, comunitar, pe care l-a îndeplinit 
fiecare  cadru didactic al şcolii, a  pornit de la nivelul participării sale la viaţa şcolii, ceea ce a presupus o muncă de echipă desfăşurată 
eficient şi cu promptitudine. 

Strategia de coordonare a procesului formativ-informativ din şcoală s-a concretizat prin stabilirea unei metodologii 
corespunzătoare realizării obiectivelor propuse în vederea optimizării procesului educaţional. Astfel, conducerea şcolii s-a preocupat 
permanent de perfecţionarea stilului şi a metodelor de lucru, precum şi de identificarea şi concretizarea cerinţelor de pregătire şi formare 
continuă a întregului personal didactic. O contribuţie importantă au avut şi propunerile de optimizare existente la nivelul fiecărei comisii 
metodice, precum şi la nivelul Consiliului elevilor şi al Comitetului de părinţi al şcolii, deoarece acestea au constituit un suport dominant în 
procesul de stabilire a soluţiilor şi de luare a deciziilor. 

Verificarea sistematică a procesului de învăţământ, promovându-se descentralizarea, s-a realizat prin exercitarea autocontrolului 
fiecăruia din cei implicaţi  în sistem.. 

Un obiectiv de maximă importanţă l-a constituit consolidarea şi modernizarea pregătirii şcolare, întărirea competitivităţii calificărilor 
obţinute prin toate filierele şi specializările existente în şcoală în perspectiva formării unor individualităţi bine calificate, apte să gândească 
pertinent, autonom şi proiectiv, să formuleze argumente mizând pe noutate şi schimbare. 
          In planul  strict al spaţiului individual, finalităţile au vizat desăvârşirea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării, într-o societate 
aflată în permanentă  schimbare, care presupune o continuă adaptare profesională şi comunitară, ce nu se poate realiza decât prin 
intermediul informaţiei. Înţelegerea şi utilizarea în mod adecvat şi creativ a tehnologiilor de către elevii noştri a presupus permanent  
asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime. 
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In fine, în centrul atenţiei cadrelor noastre didactice a stat  construirea  unui set de valori individuale de natură culturală, socială şi 
profesională în funcţie de care elevii şcolii noastre să-şi orienteze atât comportamentul, cât şi întreaga carieră, un corolar firesc 
reprezentându-l consolidarea capacităţilor de investigare şi valorificare  a propriei experienţe care să contribuie la realizarea unei vieţi de 
calitate pentru sine şi pentru ceilalţi. 
 

Analiza PEST 
 

            Supusã la presiuni externe şi tensiuni interne care îi depãşesc capacitatea de reacţie corespunzãtoare şi îi mãresc gradul de 
instabilitate care se manifestã la nivelul teoriei şi al practicii sociale, puterea politicã se autodefineşte, în principal, printr-o concepţie 
educaţionalã bazată pe nuanţe şi principii de stabilitate şi continuitate, astfel încât programul acesteia reuşeşte, cu oarecare dificultate, să 
fie bine înţeleasă de factorul concret al aplicării. In aceste condiţii, se manifestă, în egală măsură, două direcţii, de multe ori competitive –
cu efecte negative - pe care le putem identifica lesne: o linie tradiţionalistă, care, în domeniul educaţiei se dovedeşte de multe ori caducă, 
inoperantă într-o realitate socială dinamică –şi o linie nouă, modernă, dar care nu reuşeşte să convingă sau să determine o adaptare pe 
măsura eforturilor, din cauza “fracturilor” mentalităţii şi a unui mare grad de artificialitate. Diferenţele marcante dintre cele două direcţii se 
transformă adesea în diferende. Chiar dacă nu capătă un caracter public, polemica este surdă  în straturile profunde ale societăţii şi este 
cu atât mai mult responsabilă de lipsa de înţelegere şi armonie – ambele caracteristici negative dăunând vizibil învăţământului românesc. 
Confuzia, lipsa de mijloace adecvate, interesele strict economice imediate contribuie la criza învăţământului din România. In această 
situaţie dificilă, puterea politică are capacitatea diminuată de a acţiona propriului program socio-politic, prognozând cu oarecare dificultate 
evoluţia sistemului de învăţământ, drept pentru care singura soluţie rămâne actul pedagogic şi didactic competent, cu maximum de 
responsabilitate şi cu asumarea integrală a consecinţelor sociale. Ca o dovadă suplimentară a capacităţii de gestionare a procesului 
educativ de către puterea politică după anul 1990 putem aminti cantitatea mult prea mare  de programe în permanentă schimbare, de 
decizii interne şi de guvernare care  au produs nu întotdeauna efectele dorite, culminând cu  dizolvarea răspunderii personale sau ale 
grupurilor  de interese. 
               În ceea ce priveşte situaţia economică, aceasta este în aceeaşi măsură şi cauză şi efect ale aceleiaşi realităţi sociale, 
caracterizată prin dezorientarea factorului politic, estomparea actelor de criminalitate economică şi distragerea atenţiei spre “periferia” 
acestora.  Şomajul, inflaţia, lipsa de interes faţă de comunitate şi faţă de efectele negative ale situaţiei actuale sunt printre caracteristicile 
spaţiului socio-economic românesc. 
              In această situaţie, resursele capabile să susţină şi să determine o orientare corectă a pregătirii profesionale sunt rare, sporadice 
şi de cele mai multe ori inconsistente. Consecinţele sociale ale indisponibilităţilor de orice fel ale puterii politice sunt, evident, şi de natură 
economică.  

 Cu o însemnată parte a populaţiei aflată sub pragul de sărăcie, cu o rată a şomajului mult mai mare, cu disfuncţii comunitare care 
nu pot fi ignorate – lipsă de răspundere, lipsă de iniţiativă şi de interes, lipsă de reacţie la actele de delicvenţă –mai ales cea juvenilă – , 
cu o îngrijorătoare lipsă de reacţie a colectivităţii în faţa “anti-socialului”, este foarte greu să concepi un mod de acţiune sau să organizezi 
o activitate educativă eficientă.  
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              Deşi modeste, condiţiile educării şi formării profesionale prezintă, prin efortul conducerii unităţilor şcolare la care ne raliem, un 
nivel acceptabil, din punct de vedere tehnologic, în sensul că atât spaţiile cât şi dotările s-au transformat şi adaptat, îmbogăţindu-se, în 
aşa fel încât putem vorbi de un prag necesar realizat.  
 
 
   PARTEA a 3-a – PLANUL OPERATIONAL 
 
  1.ŢINTELE  STRATEGICE ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE ALE COLEGIULUI TEHNIC „CAROL I” 
 
 Ţintele strategice, fundamentate pe misiunea cunoscută şi asumată de toate grupurile de interes reprezentate în unitatea noastră 
şcolară, ilustrează scopurile sau intenţiile majore pe care doreşte să le dezvolte sau să le îmbunătăţească întreaga comunitate 
educaţională. Iată-le enumerate într-o ordine prioritară, asociate fiindu-le justificările de rigoare: 
a) EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ – rezultatele învăţării exprimate în temeni de cunoştinţe, 
competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin preocuparea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii şi prin 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei, stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control şi 
îmbunătăţire a calităţii; producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile; protecţia beneficiarilor de educaţie; 
crearea unei culturi la nivelul organizaţiei; fundamentarea politicilor şi strategiilor sectoriale. 
b) ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE, CREȘTEREA RATEI DE ABSOLVIRE A LICEULUI ȘI A PROMOVABILITĂȚII 
LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - motivarea și stimularea nevoii de a învăța, stimularea încrederii în sine la elevi, implicarea mai 
mare a părinților în colaborarea cu școala, personalizarea procesului de predare-învățare, conștientizarea de către elevi a importanței 
educației, combaterea eșecului și abandonului școlar, creșterea ratei de absolvire a liceului, desfășurarea de activități remediale destinate 
creșterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat. 
c) CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI – considerat foarte bun de un procent mare al cadrelor didactice, managementul actualei 
echipe de conducere a mizat cu prioritate pe câteva funcţii manageriale – proiectare şi planificare, procesul informaţional, de comunicare 
şi decizional. Credem că este necesară consolidarea acestui tip de management prin nuanţarea câtorva aspecte şi aducerea în prim plan 
a altora care să favorizeze eficientizarea circuitului informaţional, să faciliteze formarea echipelor, să transfere luarea deciziilor de către 
grupuri sau persoane care se vor impune prin autoritate şi competenţă.  
d) ASIGURAREA FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE –încrezători în principiul că investiţia în formarea resurselor umane 
este cea mai profitabilă cu putinţă şi dând curs emulaţiei şi spiritului de competiţie care animă cadrele didactice, vom acorda atenţia 
cuvenită perfecţionării tuturor angajaţilor şcolii.  
e) MODERNIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL PRIN RESPECTAREA STANDARDELOR PROFESIONALE – convinşi că o 
nouă calitate în învăţământ nu poate fi obţinută decât prin punerea în aplicare a caracteristicilor înnăscute ale unui profesor consacrat şi 
competent, încrezători în faptul că pedagogia este o profesie şi că profesorii trebuie trataţi ca fiind profesionişti, ne propunem motivarea şi 
formarea corpului profesoral al unităţii noastre şcolare în asumarea standardelor profesionale. 
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f) RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI CLASEI – ivită din trăsăturile concrete ale atmosferei pe care o degajă noua relaţie 
educaţională centrată pe elev şi ţinând cont de faptul că tinerii constituie rezervoare de cunoştinţe, de aptitudini, de energie psihică şi 
emoţională, restructurarea  managementului clasei este un imperativ al momentului actual.  
g) RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI EVALUĂRII ELEVILOR – credem că este necesară dezvoltarea şi aplicarea în plan local a 
unor standarde de evaluare care să sintetizeze întreaga experienţă pozitivă din acest domeniu precum şi înnoirile apărute ca oportunitate 
pentru împlinirea profesională a cadrelor didactice dar şi ca motivaţie pentru dezvoltarea ulterioară a elevilor noştri.  
h) DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR COMUNITARE – numai dezvoltarea proiectelor comunitare poate asigura 
amplitudinea dialogului organizaţiei noastre şcolare cu toţi cei implicaţi şi interesaţi deopotrivă de modernizarea sistemului de învăţământ 
contemporan. 
i) DIVERSIFICAREA OFERTEI EDUCATIONALE 
Ne-am  propus și am reușit sa diversificam  oferta scolara astfel incat sa oferim si alte specializari care ne-au fost solicitate de catre 
agentii economici din zona Bucuresti-Ilfov, cum ar fi: Tehnician diagnostic auto, analist programator, tehnician laborant pentru protecția 
calității mediului, tehnician electronist echipamente de automatizare, ca specializari de nivel 5, cât și o nouă clasă de profil teoretic, 
specializarea științe ale naturii. 

 
 
OBIECTIVE  SPECIFICE 

 
 Opţiunile strategice ale Colegiului Tehnic „Carol I” sunt selectate în funcţie de concluziile diagnozei precedente şi derivă în egală 
măsură din misiunea şcolii noastre. Punctele tari şi oportunităţile diagnozei amintite sunt acelea care au determinat paleta acestor opţiuni 
în demersul nostru de a limita şi compensa punctele slabe şi ameninţările inerente. Convinşi că suma opţiunilor strategice posibile este 
mult mai largă, ne propunem dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:  

 EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI 

 DEZVOLTAREA CURRICULARĂ 

 DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 ATRAGEREA UNOR NOI RESURSE FINANCIARE 

 DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 
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2.PLANURI  OPERATIONALE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

PRIORITATEA 1: Îmbunătăţirea performanţei şcolare și a promovabilității la examenul  de bacalaureat 

Obiectiv: Implementarea unor  strategii didactice moderne care să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare și pregătirea 

suplimentară a elevilor claselor terminale la disciplinele de bacalaureat 

Ţinta: 

 Obţinerea unor rezultate școlare mai bune; 

 Creșterea numărului de elevi care promovează examenul de bacalaureat; 

 Obținerea de premii la olimpiadele școlare 

Context:  În ultimii ani s-a constatat o lipsă de interes pentru studiu și pentru obținerea de rezultate bune la învățătură din partea elevilor, în 

special la clasa a IX-a liceu. Se constată o  slabă motivaţie a elevilor privind participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare din cauza 

unei insuficiente recompensări materiale. Profesorii coordonatori nu pot fi recompensaţi corespunzător pentru activitatea suplimentară 

desfăşurată în antrenarea elevilor pentru olimpiade şi concursuri. 

 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoa

nele responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

Chestionare stiluri de învățare  Identificarea stilurilor de 

învățare la elevii noi 

01.10.2017 

 

 CEAC 

 

 Toți elevii au 

fost evaluați iar 

rezultatele se 

regasesc în 

dosarul clasei 

 

Participarea elevilor la ore de 

pregătire suplimentară la 

disciplinele la care aceștia au 

întâmpinat probleme, în vederea 

obținerii unor rezultate mai bune la 

învățătură  

Planuri de remediere Permanent Cadrele didactice  Reducerea cu 

30% a 

numărului 

elevilor 

corigenți 

Participarea elevilor din clasele 

terminale la ore de pregătire 

suplimentară la disciplinele de 

Planuri de remediere Săptămânal Cadrele didactice  Creșterea 

promovabilității 

la bacalaureat cu 
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bacalaureat 20% 

Selectarea elevilor pentru 

olimpiade şi concursuri   

Număr mare de elevi 

selectaţi în vederea 

participării la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

  15.11.2017  Responsabilii 

ariilor curriculare 

 Număr mai mare 

cu 10%  de elevi 

premiați la 

olimpiade 

 
PRIORITATEA 2 : Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor 

Obiectiv: Corelarea competenţelor profesionale ale absolvenţilor cu cerinţele angajatorilor și creșterea competitivității absolvenților pe 

piața forței de muncă. Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii 

Ţinta:  

 Dezvoltarea de parteneriate între Colegiul Tehnic „Carol I”, ca parte a sistemului de ÎPT,  şi angajatorii locali şi regionali 

 Creşterea competitivităţii absolvenţilor Colegiului Tehnic „Carol I” pe piaţa forţei de muncă 

 Creşterea gradului de absorbţie a absolvenţilor noştri pe piaţa muncii 

 
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoa

nele responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

Analiza şi diagnoza pieţei muncii şi 

elaborarea planului de şcolarizare 

în conformitate cu PRAI şi PLAI 

Alegerea calificărilor 

adecvate pentru elaborarea 

planului de şcolarizare în 

concordanţă cu cerinţele 

locale şi regionale 

10.12. 2017 Directorii ISMB, CNDÎPT 

Școli generale, 

Agenți 

economici 

Planul de 

școlarizare 

conform PRAI, 

PLAI 

Participarea la bursa locurilor de 

muncă 

Identificarea calificărilor 

solicitate de agenţii 

economici locali şi regionali 

31.05.2018  Directorii  Parteneri 

sociali, 

Agenți 

economici 

Număr mai mare 

cu 10% de 

absolvenți care 

se angajează 

după absolvire 
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Consultarea partenerilor sociali  Alegerea de calificări 

relevante pentru regiune 

Permanent Echipa 

managerială 

Parteneri sociali, 

agenți 

economici 

100% din 

specializările 

alese sunt 

căutate pe piața 

muncii 

Formarea şi dezvoltarea  la elevi  a 

competenţelor şi abilităţilor  cheie 

şi a celor profesionale  care să le 

asigure integrarea  rapidă pe piaţa 

muncii 

Existenţa competenţelor, a 

abilităţilor cheie şi 

profesionale la elevii unităţii 

noastre 

Permanent Responsabilii 

ariilor curriculare 

 Parteneri 

sociali, agenți 

economici 

80% din 

absolvenți sunt 

bine pregătiți, 

conform SPP 

Realizarea monitorizării  inserţiei 

absolvenţilor unităţii noastre 

Întocmirea fişei de 

monitorizare a inserţiei 

absolvenţilor unităţii noastre 

30.09.2017 Directorii 

Secretarul şef 

AMOFM 

Agenţii 

economici 

Creșterea 

absorbției cu 

10%  a 

absolvenților 

unității noastre 

pe piața muncii 

 

 

PRIORITATEA 3 : Îmbunătăţirea colaborării  cu partenerii sociali în vederea creşterii gradului de absorbţie a absolvenţilor 

Colegiului Tehnic „Carol I” 

Obiectiv: Crearea unui parteneriat eficient între angajatori şi Colegiul Tehnic „Carol I” 

Ţinta: 

 Încheierea de acorduri de parteneriat între unitatea noastră şi agenţii economici de pe plan local. 

 Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a parteneriatelor între unitatea noastră şi angajatorii locali. 

Context:   

  În condiţiile în care unităţile de învăţământ nu deţin o bază materială adecvată instruirii practice ce trebuie efectuată de elevii din 

ÎPT este necesar să fie încheiate parteneriate cu agenţii economici prin care aceştia să pună la dispoziţia elevilor şi tutorilor de 

practică ai acestora, spaţii şi echipamente necesare formării competenţelor profesionale corespunzătoare. 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoa

nele responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

45 

 

Dezvoltarea programelor de 

parteneriat existente şi identificarea  

de noi agenţi economici relevanţi 

din  municipiul București, 

încheierea de contracte de pregătire 

practică pentru elevi    

Parteneriate şcoală -agenţii 

economici 

Anual  Directorii ISMB 

AMOFM, 

ANOFM 

 

 65% din  

numărul de 

elevi 

desfășoară 

instruirea 

practică la 

agenți 

economici 

Organizarea de acţiuni de 

conştientizare a necesităţii de 

parteneriate: 

▪ ziua porţilor  deschise;  

▪ vizite la agenţii economici;  

▪ târguri de locuri de muncă; 

▪ întâlniri cu specialişti. 

Cunoaşterea activităţii 

desfăşurate de agenţii 

economici şi a exigenţelor 

acestora 

Anual 

mai-iunie 

Directorii 

Cadrele didactice 

Agenți 

economici 

Asociaţii 

profesionale  

Universități 

(Politehnica 

București, 

Universitatea 

Tehnică de 

Construcții 

București etc.) 

80% dintre 

elevii școlii 

participă la 

acțiuni 

Organizarea unor întâlniri de lucru 

între  unitatea noastră şi partenerii 

economici identificaţi pentru 

promovarea mecanismelor unor 

colaborări eficiente  

Cunoaşterea problemelor cu 

care se confruntă atât 

unitatea noastră cât şi 

agenţii economici în 

organizarea instruirii 

practice 

Semestrial Directorii 

Responsabilul 

ariei curriculare 

tehnice 

Agenții 

economici cu 

care sunt 

încheiate 

contracte de 

colaborare 

Creșterea cu  

15% a 

calității 

pregătirii 

practice a 

elevilor 

reflectate în 

evaluările 

elevilor  
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PRIORITATEA 4 : Îmbunătăţirea  frecvenței la cursuri , a  stării disciplinare a elevilor şi scăderea abandonului şcolar 
Obiectiv: Scăderea numărului de absenţe , a actelor de indisciplină şi a abandonului şcolar 

Ţinta: 

 Scăderea numărului de absenţe  

 Îmbunătăţirea randamentului şcolar 

 Scăderea fenomenului de abandon şcolar 

Context:   

            Un procent de aproximativ 30% din elevii Colegiului Tehnic “Carol I” provin din mediul rural şi au situaţii financiare dificile, fiind 

astfel expuşi riscului de a absenta sau de a abandona şcoala. 

 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/perso

anele 

responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

Program de parteneriat cu 

Comitetul de părinţi, cu autoritățile 

locale, cu poliția și cu ISMB, 

respectiv IS6, în vederea  

combaterii absenteismului şcolar, 

al prevenirii și combaterii violenței. 

Scăderea numărului de 

absențe 

Scăderea numărului de elevi 

care abandonează școala 

timpuriu 

Prevenirea fenomenelor de 

indisciplină și violență în 

școală 

Încheierea Parteneriatului de 

colaborare Școală-Poliție-

Autorități Locale-Asociația 

de părinți 

  

 30.10. 2017  

 Directorii 

Comisia de 

Prevenire și 

Combatere a 

Violenței  

 

Comitetul de 

părinți al 

Colegiului Tehnic 

„Carol I” 

Poliția Locală 

Sector 6, 

Secția 20 Poliție 

ISMB, 

IS6 

Primăria 

Sectorului 6 

Scăderea 

abandonului 

școlar 20%, 

absenteismului 

cu 30% și 

crearea unui 

climat de 

siguranță 

publică în 

incinta 

Colegiului 

Tehnic „Carol I” 

Monitorizarea numărului de 

absenţe şi aplicarea măsurilor 

prevăzute de R.O.I. de  prevenire a 

abandonului şcolar şi a actelor de 

indisciplină în rândul elevilor 

Identificarea în timp util a 

eventualelor abateri 

disciplinare şi corectarea 

acestora 

Scăderea numărului de 

absențe 

lunar Comisia de 

absenteism și 

abandon școlar 

Comisia de 

frecvență 

școlară și notare 

Comitetul de 

părinți al 

Colegiului Tehnic 

„Carol I” 

Consilierul 

psihopedagogic 

Scăderea 

numărului de 

absențe ale 

elevilor cu 30% 

Scăderea actelor 

de indisciplină 



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

47 

 

ritmică Secția 20 Poliție 

Consiliul elevilor 

Consilierul 

psihopedagogic 

cu 50% 

Identificarea elevilor cu situaţie 

economică precară pentru 

acordarea de burse sociale   

Acordarea unui număr 

suficient de burse sociale 

Anual, 

septembrie 

Responsabilul 

comisiei 

metodice a 

dirigintilor 

Diriginţii  

Comisia de 

acordare burse 

Comitetul de 

părinți al 

Colegiului Tehnic 

„Carol I” 

Primăria Sector 6 

Creșterea cu 

30% a  

frecvenței 

elevilor cu 

situații 

financiare 

dificile 

Consilierea psihologică a copiilor   

proveniţi din familii dezorganizate, 

cu părinţi alcoolici sau cu 

antecedente penale, pentru a 

preveni comiterea de acte 

antisociale 

Număr mare de elevi 

consiliaţi psihopedagogic 

Permanent  Consilierul 

psihopedagogic 

Comitetul de 

părinți al 

Colegiului Tehnic 

„Carol I” 

 

Scăderea 

numărului de 

absențe ale 

elevilor cu 30% 

Scăderea actelor 

de indisciplină 

cu 50% 

Organizarea de lectorate cu 

părinţii, consilierea acestora în 

probleme cum ar fi: combaterea 

violenţei în familie, a consumului 

de droguri, a delicvenţei juvenile 

Număr mare de părinţi 

consiliaţi  

Lunar  Directorii 

Consilierul 

educativ 

Diriginții 

 

Consilierul 

psihopedagogic 

  

Creșterea cu 

25% a 

numărului de 

părinți care se 

implică în 

prevenirea 

abandonului 

școlar, creșterea 

frecvenței la 

cursuri și 

prevenirea 

actelor de 

violență ale 

elevilor 
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PRIORITATEA 5 : Intensificarea activităţilor extraşcolare 
Obiectiv: Educarea în spiritul păstrării şi perpetuării tradiţiilor şi valorilor culturale, artistice, sportive, tehnice și a protejării mediului 

înconjurător 

Ţinta: 

 Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale 

 Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei 

 Dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igienico - sanitară şi practicarea sportului 

Context:   

      Interesul tinerilor pentru cultura, arta, tradiţii şi sport, precum şi pentru acţiunile cu caracter tehnic și ecologic a scăzut simţitor în 

ultimul timp, iar unele cadre didactice manifestă dezinteres pentru atragerea elevilor în activităţi extraşcolare 

 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoa

nele responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

Selectarea elevilor cu înclinaţii 

artistice, sportive, tehnice 

Număr mare de elevi 

cuprinşi în formaţiile 

cultural artistice, sportive şi 

tehnice 

Anual  

Octombrie-

noiembrie 

Consilierul 

educativ 

Cadrele didactice  

 Consilierul 

psihopedagogic 

 Creșterea 

numărului de 

elevi implicați 

în activități 

extrașcolare, cu 

10%  

Constituirea de formaţii, 

ansambluri artistice şi echipe 

sportive 

Număr mare de formaţii , 

ansambluri artistice şi 

echipe sportive constituite 

Anual 

octombrie-

noiembrie 

Consilierul 

educativ 

 Cadrele didactice 

Consilierul 

psihopedagogic 

Constituirea 

unei echipe de 

fotbal, unei 

echipe de 

handbal și unui 

ansamblu 

artistic 

Organizarea unor expoziţii cu 

lucrări realizate de elevi (pictură, 

grafică, fotografii, lucrări tehnice) 

 

Evidenţierea abilităţilor 

elevilor 

Anual 

mai-iunie 

Consilierul 

educativ 

  

 Creșterea cu 

10% a 

numărului de 

premii ale 
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elevilor 

participanți la 

concursuri 

extrașcolare 

Excursii şi vizite tematice cu elevii 

şi cadrele didactice  

Număr de cadre didactice şi 

elevi implicaţi în activitatea 

extraşcolară 

Semestrial Responsabilul 

comisiei de 

activități 

extrascolare 

Cadrele didactice 

 Creșterea cu 

20% a 

numărului de 

elevi care 

participă la 

vizite și excursii 

Programe de parteneriat cu Palatul 

Copiilor, cu alte instituții de 

învățământ, etc. 

Număr de programe de 

parteneriat 

Anual  

septembrie-

octombrie 

Directorii 

 

 

Instituții 

partenere 

conform 

parteneriatelor 

încheiate de 

școală 

Creșterea cu 

20% a 

numărului de 

elevi și de 

profesori 

implicați în 

activitățile 

derulate în 

cadrul 

parteneriatelor 

 

PRIORITATEA 6 : Asigurarea calităţii  în educaţie 
Obiectiv: Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din cadrul Colegiului Tehnic „Carol I” 

Ţinta: 

 îmbunătăţirea pregătirii generale a cadrelor didactice 

 dezvoltarea la elevi a abilităţilor necesare integrării într-o societate a cunoaşterii 

 asigurarea accesului tuturor la pregătirea IT 

 atragerea elevilor spre cercetare, ştiinţă şi tehnică 

 utilizarea resurselor cât mai eficient; 

 formarea la elevi a  abilităţilor necesare socializării, recunoaşterea drepturilor şi a îndatoririlor. 

Context:   
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         Obţinerea calităţii în desfăşurarea programelor educaţionale conferite în cadrul IPT este un proces pe termen lung care necesită o 

planificare şi o organizare atentă 

 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/perso

anele 

responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

Elaborarea Strategiei  de evaluare 

internă a calităţii 

Întocmirea în termen a 

Strategiei de evaluare 

internă a calităţii 

01.10.2017 Responsabil 

CEAC 

    Îmbunătățirea cu 10% 

a calității actului 

didactic reflectat în 

rezultatele elevilor 

Completarea periodică a fişelor de 

monitorizare internă 

Fişe de monitorizare internă 

întocmite la timp 

Trimestrial CEAC  Elaborarea a 3 rapoarte 

anuale 

Realizarea raportului de 

autoevaluare internă a calităţii  

Întocmirea obiectivă a 

raportului de autoevaluare 

30.10.2017 Responsabil 

CEAC 

 Completarea RAEI 

Pregătirea vizitelor de evaluare 

externe   

Întocmirea documentaţiei       30.11.2017 

  15.04.2018 

Responsabil 

CEAC  

  Organizarea a 2 vizite 

pe an 

 

PRIORITATEA 7 : Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare și a celor care provin din familii defavorizate. 

Obiective:  

-Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură prin depistarea elevilor cu dificultăți de învățare și sprijinirea prin programe speciale de recuperare. 

-Implicarea părinților și cointeresarea lor în educația copiilor; 

-Susținere financiară prin burse, programe sociale guvernamentale, excursii, tabere etc. 

Ținta: 

 Creșterea performanțelor școlare ale elevilor cu dificultăți de învățare și a celor care provin din familii defavorizate. 

 

 Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/perso

anele 

responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

 Chestionare stiluri de învățare  Identificarea stilurilor de 

învățare ale elevilor  

01.10.2017  CEAC 

Diriginții 

  Consilierul 

psihopedagogic 

 100% dintre 

elevi au fost 

evaluați 
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Participarea elevilor la programe 

speciale de pregătire la toate 

disciplinele școlare 

Planuri remediale Permanent Cadrele 

didactice 

 Creșterea cu 

10% a 

performanțelor 

școlare ale 

elevilor cu 

dificultăți de 

învățare și a 

celor care provin 

din familii 

defavorizate. 

Ședințe cu părinții elevilor cu 

dificultăți de învățare și a celor care 

provin din familii defavorizate. 

 

Identificarea problemelor 

familiilor 

Trimestrial CEAC 

Consilierul 

educativ 

Consilierul 

psihopedagogic 

Diriginții 

Polițistul de 

proximitate 

Organizarea a 3 

ședințe pe an 

școlar 

Informarea elevilor și părinților cu 

privire la metodologia de acordare 

a burselor  

Dosare corect întocmite Conform 

calendarului 

Comisia Burse  Cuprinderea 

tuturor elevilor 

care pot 

beneficia de 

burse 

Informarea elevilor și părinților cu 

privire la oportunitățile de 

participare a elevilor în tabere și 

excursii gratuite sau oferite de alte 

instituții 

Participarea elevilor la 

excursii și tabere 

avantajoase 

Permanent Comisia de 

activități 

extrașcolare 

Primăria Sector 6, 

IS6, etc. 

30% elevi 

beneficiari 
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Prioritatea 8: Promovarea ofertei școlare pentru îmbunătățirea planului de școlarizare al Colegiului Tehnic „Carol I” 

Obiective: Creșterea numărului de elevi la clasele de liceu și la cele de învățământ profesional tehnic. 

                  Diversificarea ofertei educaționale la învățământul postliceal.     

Ținta: Creșterea numărului de elevi. 

 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/pers

oanele 

responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

 Parteneriate de colaborare cu 

școlile generale, cu scopul de a 

informa elevii din învățământul 

gimnazial despre oferta 

educațională a liceului nostru 

 Vizite ale elevilor din 

învățământul gimnazial la 

Colegiul Tehnic „Carol I”   

 

 

Participarea cadrelor didactice 

și elevilor din Colegiul Tehnic 

„Carol I” la ședințele cu 

părinții elevilor din 

învățământul gimnazial 

Permanent Directorii 

Consilierul 

educativ 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

Diriginții 

Școli 

generale din 

București și 

din județele 

limitrofe 

 

Creșterea cu 20% a 

numărului de 

parteneriate 

 

 

Toți profesorii 

unității se implică în 

promovarea ofertei 

educaționale a 

Colegiului Tehnic 

„Carol I” 

 Parteneriate de colaborare cu 

agenți economici pentru absorbția 

mai eficientă  a absolvenților de 

liceu și de învățământ postliceal 

 Acțiuni comune între unitatea 

nostră de învățământ și agenții 

economici cu scopul cunoșterii 

activităților acestora.  

 Permanent Directorii 

 

Agenți 

economici 

din București 

ISMB 

Creșterea cu 15% a 

numărului de 

absolvenți care se 

angajează la 

finalizarea studiilor 

conform specializării  
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Prioritatea 9: Dezvoltarea resurselor umane 

Obiective: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi perfecţionare la nivelul unităţii şcolare sau al furnizorilor 

acreditați. 

Ținta: Îmbunătățirea pregătirii generale a personalului unității noastre de învățământ.  

 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  

 
Rezultate 

aşteptate  

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoan

ele responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Indicatori de 

performanță 

Derularea unor cursuri de perfecționare și/sau de 

formare în vederea dobândirii de noi competențe 

a cadrelor didactice, a personalului didactic 

auxiliar și a personalului nedidactic. 

Dezbateri în grup;Sesiuni de comunicări 

metodico-științifice, simpozioane, conferințe; 

Elaborarea și prezentarea de referate de 

specialitate, didactic sau psihopedagogic; 

Vizite de studiu, cercuri, cursuri de pregătire a 

examenului de grad II sau I 

Programe de conversie profesională 

Cursuri de pregătire și perfecționare pentru 

personalul de conducere,cursuri postuniversitare 

Creșterea gradului 

de pregătire 

profesională și 

obținerea de noi 

competențe 

profesionale 

Permanent Responsabilul 

comisiei de 

formare continuă, 

responsabilii ariilor 

curriculare, 

comisiilor 

metodice, şefii 

compartimentelor 

funcţionale 

Furnizori 

acreditați 

 

Participarea a 

80% dintre 

angajați la 

cursuri de 

formare/perfecți

onare 
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3. PROGRAME / PROIECTE DE DEZVOLTARE 
3.1. Programul respectării principiilor calităţii în învăţământ şi a descriptorilor de performanţă -director al programului  prof. Buică 

Teodora 
3.2. Programul de dezvoltare a resurselor umane -  director al programului  prof. ing. Văduva Aurelia 
3.3.Programul întreţinerii şi dezvoltării bazei materiale – director al programului prof. ing. Văduva Aurelia 
3.4. Programul de identificare a resurselor financiare extrabugetare – director al programului prof. ing. Nicolof Vali-Ifigenia 

 3.5. Programul de dotare a unităţii de învăţământ cu mijloace de învăţământ, instalaţii şi materiale sportive, cărţi şi alte obiecte de 
inventar – director al programul -  prof. ing. Văduva Aurelia 
 3.6. Programul de dezvoltare a relaţiilor comunitare – director al programului  Nicolof  Vali-Ifigenia 
 3.7. Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare - director al programului Ocnărescu Maria 
 3.8.  Programul Educaţie pentru sănătate –prof . Stîngaciu Elena 
 
  

3.1. Programul respectării principiilor calităţii în învăţământ şi a descriptorilor de performanţă – 2 ani/2017-2019 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 

1 

Proiectarea 
 strategiei de 
coordonare şi 
a direcţiilor de 
îmbunătăţire 
continuă a 

rezultatelor în 
educaţie 
pentru 

asigurarea 
calităţii în 

învăţământ 

Stabilirea comisiei 
pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

Sept. 2017 
Sept. 2018 

 
  

Director, Consiliul 
profesoral 

Legislaţia în vigoare 

Procese verbale şi 
decizie internă 

 
 

Formarea membrilor 
comisiei de 

asigurare a calităţii 

01.10.2017 
01.10.2018 

Responsabilul comisiei  
Legislaţia în vigoare, 
Centrul de resurse 

Viilor 

Suport de curs, 
Adeverinţă de formare 

Elaborarea 
Regulamentului de 

funcţionare a 
comisiei 

10.10.2017 
10.10.2018 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Legislaţia în vigoare, 
instrumentele 
autoevaluării 

Regulamentul comisiei 
Procesul verbal al 

comisiei 

Elaborarea planului 
de activităţi pentru 
asigurarea calităţii 

20.10.2017 
20.10.2018 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 

Planul de activităţi, 
procese verbale ale 

CP şi CA, 
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Stabilirea atribuţiilor 
membrilor comisiei 
pentru evaluare şi 
asigurarea calităţii 

01.10.2017 
01.10.2018 

Responsabilul comisiei  
Ordonanţa 75/2005, 

ROFUIP   
Proces verbal al 

comisiei, 

2 

Diseminarea 
informaţiilor 

privind 
asigurarea 

calităţii 

Informarea cadrelor 
didactice privind 

legislaţia în vigoare, 
instrumentele pentru 
asigurarea calităţii în 

educaţie şi 
realizarea mapelor 

cu documentele 
necesare 

10.10.2017 
10.10.2018 

Responsabilul comisiei  
Legislaţia în vigoare, 

Manualul de 
asigurarea calităţii 

Procese verbale al CP 
şi ale comisiilor 

metodice 

Informarea elevilor 
privind acţiunea de 

evaluare şi 
implicarea lor în 

procesul de 
autoevaluare 

22.10.2017 
22.10.2018 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii, 

diriginţi 

Legislaţia în vigoare, 
Documentele 

comisiei 

Procese-verbale ale 
orelor de dirigenţie, 

chestionare 

3 

Îmbunătăţirea 
calităţii 

educaţiei - 
Principiul 5 - 
prin stabilirea 

şi 
implementarea 
instrumentelor 

de 
autoevaluare 

Stabilirea echipei de 
observatori şi a 

graficului de 
observare,  

15.10.2017 
15.10.2018 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii, 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

Instrumentele 
autoevaluării 

Procese verbale ale 
comisiei de asigurare 

a calităţii şi ale CP  
Graficul echipei de 

observatori 

Derularea observării 
şi întocmirea 

raporturilor de 
observare la nivelul 

catedrelor 

31.01.2018 
31.01.2019 

 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii, 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

Ghidul completării 
fişelor de observare, 

Procedura de 
observare 

Fişe de observare, 
Rapoartele comisiilor 
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Completarea 
rapoartelor de 

monitorizare internă  

Ianuarie, 
martie, iunie 
2018/2019 

 
  

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 
Rapoartele 

catedrelor  Fişe de 
observare 

Formularele de 
monitorizare, Procese 
verbale ale CP şi CA 

Stabilirea planului de 
activităţi pentru 

remedierea 
punctelor slabe  

Septembrie 
2017/2018 

  

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 

Planul de activităţi 
pentru remedierea 
punctelor slabe, 

Procesele verbale ale 
CP şi CA 

4. 

Evaluarea 
internă a 

unităţii şcolare 
conform celor 
8 principii ale 

calităţii  

Elaborarea raportului 
de autoevaluare  

Octombrie 
2017/2018 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Documentele unităţii 
şcolare, 

instrumentele de 
autoevaluare 

Raportul de 
autoevaluare 

Elaborarea planului 
de îmbunătăţire  a 
punctelor slabe în 
urma raportului de 

autoevaluare 

Septembrie 
2017/2018 

 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 

Planul de activităţi 
pentru remedierea 
punctelor slabe, 

Procesele verbale ale 
CP şi CA 

5 

Monitorizarea 
activitiăţii 

pentru 
evaluarea şi 
asigurarea 

calităţii 

Monitorizarea 
diseminării 

informaţiilor privind 
asigurarea calităţii în 

unitatea şcolară Permanent 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 

Procese verbale ale 
comisiilor metodice, 

CP, CA 

Monitorizarea 
activităţilor de 
observare a 
demersului 
instructiv-educativ Permanent 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 

Procese verbale ale 
comisiilor metodice, 

CP, CA, Rapoarte ale 
comisiilor metodice 
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Monitorizarea 
planurilor de 
îmbunătăţire a 
punctelor slabe Permanent 

Responsabilul şi 
membrii comisiei de 
asigurare a calităţii 

Instrumentele 
autoevaluării 

Procese verbale ale 
comisiilor metodice, 

CP, CA, Rapoarte ale 
comisiilor metodice 

 
 
 
3.2. Program de dezvoltare a resurselor umane – 2 ani /2017 - 2019   

       

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 

1 

Analiza nevoii de 
formare continuă 
şi perfecţionare a 

echipei 
manageriale, a 

cadrelor didactice 
şi a personalului 

didactic 
auxiliar/nedidactic 

în vederea 
îmbunătăţirii 

competenţelor 
profesionale 

Identificarea factorilor  
care pot genera 

schimbări în structura 
organizaţională şi 

stabilirea priorităţilor 
privind formarea 

continuă şi 
perfecţionarea 

octombrie 
2017/2018 

  

Responsabilul comisiei 
de formare continuă, 
responsabilii ariilor 

curriculare, comisiilor 
metodice, şefii 

compartimentelor 
funcţionale 

Literatura de 
specialitate, oferta 

furnizorilor de 
formare continuă  

Procese verbale, 
chestionare, cereri de 

înscriere 
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2 

Organizarea şi 
desfăşurarea 
activităţii de 

formare continuă 
şi perfecţionare la 

nivelul unităţii 
şcolare sau al 

furnizorilor 
acreditaţi 

Derularea unor 
cursuri de 

perfecționare ale 
personalului 

permanent 
 Responsabilul 

Comisiei de Formare 
Continuă   

Suportul de curs,    
Adeverinţe de 

absolvire, cereri de 
înscriere 

 
 
 
3.3 Programul întreţinerii şi dezvoltării bazei materiale – 2 an/2017-2019 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 

1 
 

Finalizarea  
reabilitărilor 
derulate prin 

programul BEI 

Dotarea atelierelor și 
laboratoarelor  

01.06.2018 
01.06.2019  

Primaria Municipiului 
Bucuresti, 

  echipa managerială 
 

Resurse financiare 
bugetare şi prin 
programul BEI 

Contract de lucrări, 
lista lucrărilor, facturi, 
OP, proces verbal de 

recepţie 

Verificarea şi 
repararea masinilor 

si utilajelor din atelier 
Grozăvești 

15.11.2017 
 

Administrator de patrimoniu, 
mecanic 

Resurse umane proces-verbal 

Activități de 
întreținere a sălii de 

sport   
Pemanent 

 Echipa managerială 
Administrator de patrimoniu  

Resurse financiare 
bugetare şi prin 
programul BEI 

Contract de lucrări, 
lista lucrărilor, facturi, 
OP, proces verbal de 

recepţie 

 
 
 
 
 
3.4. Program de identificare a resurselor financiare extrabugetare - 2 ani/2017-2019 
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Nr. crt. Obiectiv Activitate Termen 
Responsabilit

ăţi 
Resurse  Indicatori de performanţă 

1 

Obtinerea de 
resurse financiare 
extrabugetare prin 
inchirierea de spatii 

Inchirierea unor 
spatii ale  unitatii de 
invatamant (sala de 
sport si terenul de 

sport) 

01.10.2017 
01.10.2018 

Echipa 
managerială  

Resurse umane 
şi resurse 
financiare 

extrabugetare 

Anunturi publicitare si oferte 
directe catre potentiali clienti 

Derularea 
contractelor 
încheiate  

31.08.2018 

Director 
adjunct, 
administrator 
financiar,   

Baza materială a 
atelierelor şcolii, 
resurse financiare 
de la beneficiari 

Comenzi, Notă de 
fundamentare a cheltuielilor, 
Facturi, chitanţe, OP, extrase 
de cont 

Întocmirea şi 
aprobarea listelor cu 
mijloace de 
învăţământ, instalaţii 
şi materiale sportive, 
cărţi şi alte obiecte 
de inventar 

15.10.2017 
15.10.2018 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice, 
bibliotecar 

Lista mijloacelor 
de învăţământ, a 
aparatelor, 
instalaţiilor şi 
materialelor 
sportive şi a 
cărţilor, conform 
anexelor OMEdC 

Liste avizate de inspectorii 
de specialitate                        
Note justificative 

Identificarea 
furnizorilor pentru 
procurarea 
mijloacelor de 
învăţământ, 
instalaţiilor şi 
materialelor sportive, 
cărţilor şi a altor 
obiecte de inventar 

 Permanent 

Director, 
director 
adjunct, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu, 
bibliotecar 

Fonduri de la 
bugetul de stat 

Oferte 
Contracte 



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

60 

 

2 

Primirea, 
recepţionarea şi 
instalarea 
materialelor şi 
echipamentelor 
achiziţionate 

Recepţionarea, 
cantitativă şi 
calitativă, a 
produselor solicitate  

1.03.2018 
1.03.2019 

Director, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu, 
comisia de 
recepţie, 
bibliotecar, 
laboranţi 

Legislaţie în 
vigoare 

Note de intrare recepţie, 
procese verbale de recepţie 

Instalarea 
materialelor şi 
produselor în spaţiile 
destinate  

5.04.2018 
5.04.2019 

Director, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu, 
comisia de 
recepţie, 
bibliotecar, 
laboranţi 

Legislaţie în 
vigoare 

Procese verbale de recepţie, 
bonuri de consum 

3 

Respectarea 
cadrului legislativ 
în  vederea dotării 
spaţiilor de 
învăţământ în 
conformitate cu 
Programul anual al 
achiziţiilor publice 

Întocmirea Planului 
anual al achiziţiilor 

15.06 2018 
15.06.2019 

Director, 
director 
adjunct, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu 

Ordonanţa 
Guvernului nr. 
34/2006 

Planul anual al achiziţiilor 

Identificarea şi 
fundamentarea 
necesarului de 
obiecte de inventar 

12.06 2018 
12.06.2019 

Director, 
director 
adjunct, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu 

Liste cu 
necesarul, referat 
de achiziţie 

Referate de necesitate 
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Întocmirea şi 
aprobarea listelor cu 
produsele necesare 

14.06 2018 
14.06 2019 

Director, 
director 
adjunct, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu 

Legislaţie în 
vigoare 

Liste avizate, adrese 
Primărie 

Identificarea 
furnizorilor pentru 
procurarea 
produselor 

14.06 2018 
14.06 2019 

Director, 
director 
adjunct, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu, 
bibliotecar 

Fonduri de la 
bugetul local 

Oferte, facturi 

4 

Primirea, 
recepţionarea şi 
instalarea 
sproduselor 

Recepţionarea, 
cantitativă şi 
calitativă, a 
produselor solicitate  

23.06 2018 
23.06.2019 

Director, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu, 
comisia de 
recepţie, 
bibliotecar, 
laboranţi 

Legislaţie în 
vigoare 

Note de intrare recepţie, 
procese verbale de recepţie 

Instalarea 
produselor în spaţiile 
destinate  

30.06 2018 
30.06.2019 

Director, 
administrator 
financiar, 
administrator 
patrimoniu, 
comisia de 
recepţie, 
bibliotecar 

Legislaţie în 
vigoare 

Procese verbale de recepţie, 
bonuri de consum 

 

3.5. Program de dotare a  unităţii şcolare cu mijloace de învăţământ, instalaţii şi materiale sportive ,  
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 cărţi şi alte obiecte de inventar  – 2 ani 2017-2019   

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 

1 

Respectarea 
cadrului 
legislativ şi a 
normelor 
metodologice 
în vederea 
dotării unităţii 
şcolare cf. 
prevederilor 
OMEdC nr. 
4762,4763, 
4726/2006 

Parcurgerea 
etapelor prevăzute 
de Metodologia 
privind repartizarea 
fondurilor în vederea 
dotării unităţii 
şcolare 

10.09.2017 
10.09.2018 
 

Director, director 
adjunct, administrator 
financiar, administrator 
patrimoniu, responsabili 
ai comisiilor metodice 

Ordinele 4672, 4763, 
4726/2006;         
Metodologiile,     
OUG 34/2006 

Procese verbale 
aprobate de CA şi CP                     
Liste avizate de 
inspectorii de 
specialitate              
Solicitări ale ofertelor,                    

Achizitionarea de 
materiale didactice 
pentru laboratoarele 
de fizica, chimie si 
mecanica,  
Achizitionarea de 
carti pentru 
bibliotecă     

01.10.2017 
01.10.2018 

Director, administrator 
financiar, bibliotecar 

Fonduri de la 
bugetul de stat,  

Deschideri de 
finanţare  

2 

Primirea, 
recepţionarea 
şi instalarea 
materialelor şi 
echipamentelor 
achiziţionate 

Recepţionarea, 
cantitativă şi 
calitativă, a 
produselor solicitate 

15.10.2017 
15.10.2018 

Director, administrator 
financiar, administrator 
patrimoniu, comisia de 
recepţie, bibliotecar 

Legislaţie în vigoare 
Note de intrare 
recepţie, procese 
verbale de recepţie 

 
 
 
 
 
 

3.6. Programul de dezvoltare a relaţiilor comunitare – 2 ani 2017-2019  

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 
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1 

Consolidarea 
managementu-
lui proiectelor / 
programelor 

educaţionale cu 
parteneri 

comunitari 

Stabilirea 
responsabilului şi a 

echipei pentru 
proiecte / programe 

cu parteneri 
comunitari 

01.09.2017 
01.09.2018 

Echipa managerială Legislaţia în vigoare 
Procese verbale, 

decizii 

Obţinerea 
materialelor 

informative şi 
formarea  membrilor 
echipei în vederea 

redactării proiectelor 

Permanent 
Echipa managerială,  

echipa de proiect 

Legislaţia în 
vigoare, resurse 

financiare 

Suport de curs, 
adeverinţe, 

certificate de 
absolvire 

2 

Derularea 
proiectelor / 
programelor 
educative cu 

parteneri 
comunitari 

Derularea proiectelor 
cu partenerii liceului 

Permanent 

Echipa managerială 
Responsabilii 

Comisiilor Proiecte si 
programe respectiv 

Extracurriculare 
  
 

Donaţii, sponsorizări 
din partea 

partenerilor sociali şi 
colaboratorilor 

Tabele cu elevii 
participanţi, premii 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Program al activităţilor extraşcolare şi extracurriculare – 2 ani/2017-2019  

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 
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Eficientizarea activităţii educative a 
cadrelor didactice în plan şcolar şi 
extraşcolar pentru asigurarea şi 
creşterea calităţii învăţământului din 
unitatea şcolară  

Participarea diriginţilor 
debutanţi la cursurile 
de formare în şcoală 
şi în afara şcolii şi 
informarea acestora 
cu oferta furnizorilor 
de cursuri de formare 

Permanent 

Director adjunct,  
Coordonator pentru 
proiecte şi 
programe 

Oferta de 
cursuri, 
Formatori 

Adeverinţele 
absolvenţilor, 
cereri 

Diseminarea 
informaţiilor dobândite 
în urma participării la 
cursuri de formare pe 
teme educative 

Permanent 
Profesorii 
participanţi la 
cursuri 

Referate, 
procese 
verbale  

 Adeverințe 

 
 

3.8. Programul Educaţie pentru sănătate – 2 ani 2017-2019   

      

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate Termen Responsabilităţi Resurse  
Indicatori de 
performanţă 

1 

Promovarea 
sănătăţii şi a 

stării de bine a 
elevului: 
fiziologic, 

mintal, spiritual 
şi social 

Identificarea 
factorilor care 
influenţează 
dezvoltarea 

fiziologiă, mintală, 
spirituală şi socială 
în conformitate cu 
tematica orelor de 

Dirigenţie 

Permanent 
Coordonator pentru 

proiecte şi programe, 
diriginţii 

Legislaţia în vigoare 
Procese-verbale ale 
orelor de dirigenţie, 

Tabele cu elevii 
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Utilizarea noţiunilor 
de Anatomie, 

Genetică şi legislaţie 
în activităţi specifice 
orelor de: Biologie, 
Religie, Educaţie 

fizică şi Dirigenţi în 
vederea dezvoltării 

armonioase a 
elevilor 

Permanent 
Coordonator pentru 

proiecte şi programe, 
diriginţi, profesori 

Legislaţia în vigoare, 
Manuale, programe 

şcolare 

Planuri şi schiţe de 
lecţii 

Promovarea valorilor 
şi a atitudinilor 

umaniste reflectând 
drepturile omului 
într-o societate 

democratică 

Permanent 
Echipa managerială,  

diriginţii, profesori 

Legislaţia în vigoare, 
Manuale, programe 
şcolare, literatură de 

specialitate 

Documentele unităţii 
şcolare, planuri şi 

schiţe de lecţii, 
Regulamentul Intern 

2 

Promovara 
dezvoltării 

personale a 
elevului - 

autocunoaştere, 
comunicare şi 

relaţionare, 
dezvoltarea 

carierei 
personale 

Consiliera 
individuală dar şi a 
grupului de elevi în 
orele de dirigenţie 

privind 
autocunoaşterea 

Permanent 
Coordonator proiecte şi 

programe, diriginţii 

Tematica orelor de 
dirigenţie,  programe 

şcolare 

Planuri şi schiţe de 
lecţii 

Consilierea 
individuală dar şi a 
grupului de elevi în 
orele de dirigenţie 
privind dezvoltarea 

carierei 

Permanent 
Echipa managerială,  

diriginţii,  

Oferte educaţionale 
ale universităţilor / 

facultăţilor 

Procese-verbale, 
pliante,  afişe 
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Urmarile consumului 
de substante 

interzise asupra 
sanatatii 

Permanent 

Coordonator pentru 
proiecte şi programe, 
Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere 

Antidrog 

CD-uri, dischete, 
informări de la 

Direcţia  Antidrog 

Proces verbal, 
comunicări 

3 

Consilierea 
elevilor în 
vederea 

dobândirii unor 
atitudini 

tolerante de 
normalitate şi 

de 
responsabilitate 

în relaţiile cu 
ceilalţi 

Informarea elevilor 
privind condiţiile 
necesare pentru 

menţinera unei relaţii 
sănătoase şi 

armonioase între 
parteneri 

Permanent  
Coordonator proiecte şi 

programe, diriginţii 

Tematica orelor de 
dirigenţie,  programe 

şcolare, CD-uri, 
dischete, filme 

Chestionare, proiecte 
şi schiţe de lecţii 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ  A UNITĂŢII  ŞCOLARE 
 
 Nota de fundamentare 
 
 Învăţământul 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. Plecând de la această premiză, Consorţiul Regional al Regiunii Bucureşti-Ilfov îşi exprimă 
viziunea asupra Tvet prin două direcţii majore de acţiune: 
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la 

interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor; 
 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor. 
 
  
Politica educaţională promovată de Ministerul Educaţiei Naționale îşi propune: 
 
I. reforma sistemică - vizând toate componentele şi aspectele, având drepe prioritate calitate, echitatea şi eficienţa; 
II. reforma continuă - prin valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea stabilităţii necesare pentru atingerea 

obiectivelor propuse; 
III. reforma asumată - prin responsabilizarea partenerilor strategici, prin asumarea de către aceştia a programelor naţionale de 

dezvoltare a sistemului educaţional şi de formare profesională, prin participarea responsabilă şi conştientă a tuturor actorilor 
sociali. 

 
Dimensiunea europeană - creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă în scopul 

îmbunătăţirii cooperării strânse, pentru a facilita şi promova mobilitatea şi dezvoltarea cooperării inter-instituţionale, parteneriatul, precum 
şi alte iniţiative trans-naţionale, toate acestea vizând îmbunătăţirea imaginii educaţiei şi formării profesionale europene în contextul 
internaţional, astfel încât Europa să fie recunoscută în întreaga lume ca referinţă pentru toţi cei care învaţă. 

 
Transparenţă, informare şi consiliere - creşterea transparenţei în formarea profesională iniţială şi continuă prin implementarea şi 

raţionalizarea instrumentelor informaţionale şi reţelelor, incluzând integrarea instrumentelor existente, precum CV-ul european, 
certificatele şi diplomele, cadrul de referinţă european comun pentru limbi şi EUROPASS într-un singur cadru. 

Creşterea importanţei politicilor, sistemelor şi practicilor care vizează informarea, orientarea şi consilierea la toate nivelurile 
educaţiei, formării profesionale şi ocupării forţei de muncă, în particular asupra problemelor privind accesul la educaţie şi formare 
profesională şi la transferul şi recunoaşterea calificărilor, în scopul susţinerii mobilităţii geografice şi ocupaţionale a cetăţenilor în Europa.  
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Recunoaşterea competenţelor şi calificărilor - investigarea modalităţilor prin care transparenţa, comparabilitatea, 
transferabilitatea şi recunoaşterea competenţelor şi/sau a calificărilor între diferite state la diferite niveluri poate fi promovată prin stabilirea 
unor nivele de referinţă, principii de certificare şi măsuri comune, incluzând un sistem de transfer al creditelor pentru formarea 
profesională iniţială şi continuă. 

Creşterea susţinerii pentru dezvoltarea de competenţe şi calificări la nivel sectorial prin întărirea cooperării şi coordonării, în 
special implicând partenerii sociali. Dezvoltarea unui set comun de principii privind validarea învăţării non-formale şi informale în scopul 
asigurării unei compatibilităţi sporite între abordările din diferite state la diferite niveluri. 

 
Asigurarea calităţii - promovarea cooperării în asigurarea calităţii, cu accent pe schimbul de modele şi metode, precum şi pe 

criterii comune şi principii privind calitatea în formarea profesională iniţială şi continuă. 
Considerarea cu atenţie a nevoilor de învăţare a cadrelor didactice şi formatorilor în toate formele de organizare a formării 

profesionale iniţiale şi continue. 
 
Contextul naţional al formării profesionale, iniţiale sau continue, este definit prin documentele programatice ce se referă la 

dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional, regional şi local, şi anume: 
1. Programul de Guvernare   
2. Planul Naţional de Dezvoltare; 
3. Programe operaţionale pentru realizarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă; 
4. Programul de ocupare a forţei de muncă al A.N.O.F.M.; 
5. Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Bucureşti-Ilfov; 
6. Strategiile de Dezvoltare economică şi socială ale municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov; 
7. Studii de piaţa muncii realizate pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov de către Eurostat; 
8. Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar   
9. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei-Orizonturi 2013-2020-2030 
10.  Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 

              
             În acest context M.E.N. a stabilit următoarele direcţii strategice pentru perioada 2015-2018: 
 

A. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin: 
 

1. Constituire/amenajare prin reabilitare a campusurilor şcolare; 
2. Optimizarea transportului elevilor prin achiziţionarea microbuzelor şcolare; 
3. Continuarea procesului de informatizare a unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi cercetare;  
4. Asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul rural; 
5. Alocarea de fond de carte şi material didactic pentru optimizarea procesului educativ ; 
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6. Constituirea/amenjarea (prin reabilitre) de cămine şi cantine studenţeşti. 
 

B. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi 
formarea profesională prin: 

 
1. Asigurarea calităţii educaţiei prin: constituirea structurilor instituţionale ARACIS şi ARACIP, elaborarea unor standarde şi 

indicatori de performanţă pentru acreditarea unităţilor şcolare, pregătirea continuă a resurselor umane; 
2. Revizuirea sistemului naţional de evaluare şi examinare a elevilor din învăţământul preuniversitar, în context european şi 

sporirea în acest fel a şanselor de mobilitate profesională şi diminuarea şomajului timpuriu; 
3. Educaţia pentru carieră pentru îmbunătăţirea şanselor de integrare pe piaţa muncii; 
4. Constituire/amenajare (prin reabilitare) a infrastructurii educaţionale a învăţământului superior. 

 
    C. Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul unităţilor / instituţiilor de învăţământ 
prin managementul administrativ şi financiar al şcolii într-un mediu descentralizat prin exersarea finanţării pe elev. 
 
     D. Dezvoltarea formării profesionale şi stimularea educaţiei permanente prin: 

1. Încurajarea participării sectorului privat în sectorul de cercetare-dezvoltare; 
2. Dezvoltarea formării profesionale – regăsită implicit în celelalte direcţii strategice. 

 
     E. Reforma educaţiei timpurii prin intervenţia precoce în învăţământul  preşcolar şi modernizarea serviciilor oferite. 
 
     F. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor prin formarea cadrelor în domeniul 
managementului de proiect, pregătirea şi pilotarea intervenţiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane pentru creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor comunitare. 

 
G. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării prin: 

1. Asigurarea transferului tehnologic în economie; 
2. Majorarea cheltuielilor publice destinate sectorului de cercetare-dezvoltare  
3. Întărirea capacităţii instituţionale a Ariei Româneşti a Cercetării. 
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PARTEA a 4 –a - CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 
4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului de acţiune a şcolii 
Activităţile de monitorizare şi evaluare pot să ia în considerare printre altele şi teoriile privind ancorele profesionale - elemente de 

referinţă extrem de importante oferite de literatura de specialitate. 
Exemple de asemenea ancore ar fi: 

 autonomie şi independenţă; siguranţă şi stabilitate; competenţă tehno-funcţională; 

 competenţă managerială generală; creativitate şi spirit creator; servirea unei cauze sau dedicarea în favoarea ei; 

 provocarea la competiţie; stilul de viaţa; 
În viitorul apropiat asemenea ancore vor fi dominante în structura noilor ocupaţii (profesiuni). Monitorizarea şi evaluarea Proiectului 

de acțiune a școlii la toate nivelurile(operaţional, echipă) va urmări: 

 modul de implementare a acţiunilor; efectul acţiunilor (benefic/nebenefic; aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.); 

 reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat; 

 informarea factorilor interesaţi(manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor implementării PAS 

 conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării PAS al şcolii; 

 sărbătorirea succeselor în realizarea PAS. Pentru a exista un sentiment de proprietate şi responsabilitate faţă de acest 
plan, este importantă implicarea unei varietăţi cât mai mari de factori interesaţi în elaborarea planului. Printre aceştia 
trebuie să se numere cadre didactice, personal administrativ şi de sprijin. De asemenea, trebuie să aibă loc consultări şi 
discuţii care să ofere informaţii în vederea întocmirii planului, cu părinţi, tineri, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 
angajatori şi asociaţii ale angajatorilor, consiliului local și alţi factori interesaţi. Planul nu trebuie să fie un document elaborat 
exclusiv de director sau membrii conducerii superioare. În mod similar, cu cât activităţile de zi cu zi includ mai multe 
procese de analiză şi evaluare, cu atât mai uşor personalul va putea fi implicat în procesul de planificare a acţiunilor la 
nivelul şcolii. 

Stabilirea modalităţii de lucru pentru planificare şi întocmirea planului de proiect pentru elaborarea PAS. Modalitatea de lucru 
trebuie să includă următoarele: 

• discuţii cu membrii personalului referitoare la: ce îşi doreşte şcoala să devină în viitor , cum îşi percepe şcoala rolul său în 
cadrul comunităţilor locale, modul în care contribuţia şcolii trebuie/ ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli, modul în care aria sa de 
activităţi ar putea să se schimbe în viitor, de exemplu prin oferirea mai multor servicii educaţionale pentru adulţi. Membrii personalului din 
cadrul organizaţiei trebuie să împărtăşească un scop comun. 

• analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate (seturile de date stabilite de comun acord a fi 
colectate trebuie clar definite) 

• aplicarea unui model de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de realizare, care va aria sa de 
cuprindere 
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• stabilirea surselor de date /informaţii care se vor utiliza, stabilirea responsabilităţii pentru colectarea datelor şi a termenelor 
pentru această activitate 

• planificarea analizării datelor – cine va face acest lucru şi care este termenul limită 
• stabilirea de comun acord a unei modalităţi şi a responsabilităţii pentru formularea concluziilor care rezultă din analiza 

mediului intern şi extern – în ce mod vor fi verificate aceste concluzii cu factorii interesaţi 
• mecanismele pentru formularea şi convenirea obiectivelor şi ţintelor 
• modalitatea de analizare a problemelor care au dus la formularea obiectivelor astfel încât să poată fi stabilite acţiuni pentru 

depăşirea acestor probleme 
• introducerea elementelor de planificare operaţională prin implicarea unui număr mare de membri ai personalului, de 

exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru 
• modul în care alte activităţi, de exemplu activităţile de elaborare a planurilor privind parteneriatele locale sau desfăşurarea 

auto-evaluării, vor fi integrate într-un singur plan de acţiune 
• scrierea planului. Formatul în care va fi distribuit – prin internet, pe hârtie, pe site-ul scolii. 
 
4.2. Surse de informaţii: 
 
• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului Şcolar al 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 
• Site-ul de prezentare al ISMB 
• PRAI Regiunea Sud- Muntenia 
• PLAI Bucureşti 
• Anuarul statistic al Bucureşti 
• Date statistice – AJOFM Bucureşti 
• Chestionare, discuţii, interviuri 
• Rapoarte scrise ale ISMB şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 
4.3 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale 

catedrelor; 
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• revizuire periodică şi corecţii; 
• se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor compara cu rezultatele 

aşteptate; 
• se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul 

vizat (calitatea instruirii -formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, 
calitatea pachetelor de formare); 

• se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp; 
• se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi cu responsabilităţile 

persoanelor din echipa proiectului ; 
• se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial; 
• se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin intermediul reuniunilor de 

bilanţ. 
Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional. 
 
 
 
 

GLOSAR DE TERMENI 
 
 

PAS – Planul de Acţiune al Şcolii 

 

PLAI – Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului profesional şi tehnic 

 

PRAI - Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului profesional şi tehnic 

 

AJOFM – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

 

CCD – Casa Corpului Didactic 

 

ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului București 

 

AEL – Advanced E-Learning 



  

Colegiul Tehnic “Carol I” 

Str. Porumbacu nr. 52, Sector 6 

Bucuresti 

 

 

 

 

 

73 

 

 

ONG – Organizaţie NonGuvernamentală 

 

PIB – Produs Intern Brut 

 

DAC – Departamentul de asigurare a calilatii; 

 

CEAC – Comisia de evaluare si asigurare a calitatii 

 

CIM– Control Intern Managerial 

 

A.N.O.F.M - Agenţia Națională de Ocupare a Forţei de Muncă 

 

 


