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Partea I -  Contextul  
 

1.1. Argument 

 

 Redefinirea prioritățilorPlanul de acţiune al şcolii a apărut ca o necesitate datorită 

procesului de reformă din ultimi ani ai învățământului care s-a resimțit mai puternic pentru 

învățământul profesional și tehnic. Elaborarea acestui document al Liceului Tehnologic Dacia a 

avut drept bază reglementările europene, țintele naționale și necesitățile locale. 

 Acest Plan face parte din sistemul de asigurare şi de management al calităţii, fiind un 

mijloc de comunicare între școală și principalii săi beneficiari, reflectând nivelul de performanță 

al școlii. El descrie modul în care unitatea de învățământ Liceului Tehnologic Daciadorește să-şi 

atingă obiectivele pe de o parte, iar pe de altă parte acțiunile sale să conducă la creşterea 

satisfacţiei beneficiarilor (elevi, angajatori, părinţi etc.) ceea ce va avea ca efect legitimităţii şi 

recunoaşterii şcolii în comunitatea locală și în zonele limitrofe sectorului 4, precum și în 

comunele din apropiere: Berceni, Jilava, Popești Leordeni, Frumușani, Dobreni, Vărăști, Valea 

Dragului, etc. 

 Planul de acţiune al şcolii (PAS) este elaborat pentru o perioadă de trei ani şi aredrept 

scop racordarea misiunii unităţii școlare la angajamentele şi priorităţile sale. Informaţia de bază 

este furnizată de rezultatele evaluării capacităţilor instituţionale, care oferă o înţelegere profundă 

a posibilităților școlii de a-şi realiza eficient angajamentele.  

 Elaborarea și fundamentarea planului s-a făcut în strânsă concordanță cu mediul și 

condițiile în care îți desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Dacia, adică având în vedere 

factorii care influențează eficiența activității educaționale: 

 Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității 

 Schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale 

 Politica managerială a liceului și a comunității locale 

 Principalele documente de care s-a ținut seama pentru a stabili structura  PAS 2018-2021 

și modalitățile de realizare ale acestuia  au fost:  

 Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PRAI) 

 Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PRAI) 

 Ghidul de elaborare a Planului de Acțiunea școlii (versiune revizuită în 2009) 



 

 Dezvoltarea instituțională trebuie să asigure elevilor șanse de dezvoltare profesională pentru care 

există cerințe și oportunități pe piața muncii. De aceea în procesul de elaborare a ofertei educaționele s-a 

încercat să se respecte previziunile pieței forței de muncă corelate cu aspirațiile individuale ale tinerilor. 

 PAS 2015-2018 a adaptat tendinţele previzionate şi datele concrete ale contextului 

naţional şi local, la cerinţele pieţei muncii, precum şi la datele concrete ale şcolii (analizate în 

studiul diagnostic efectuat) şi la nevoile identificate ale educabililor. El oferă o imagine reală a 

stării actuale a școlii, dar va proiecta pe termen mediu activitatea viitoare a unității de 

învățământ, prin îmbunătățirea corelării dintre oferta învățământul profesional și tehnic și nevoile 

de dezvoltare socio – economică la nivelul ariei de acțiune a școlii, trasând repere clare pentru 

dezvoltarea instituției, a procesului instructiv- educativ. 

 Față de PAS 2013-2018, noul PAS al Liceului Tehnologic Dacia cuprinde următoarele 

elemente de noutate: 

 fundamentarea ofertei educaționale pe baza statisticilor specifice pentru învățământul 

profesional și tehnic 

 identificarea nevoilor de formare profesională a viitorilor absolvenți din prisma agenților 

economici  

 analiza mediului extern prin diagnoza mediului demografic și economic, a pieței muncii 

și a ofertei școlilor din domeniul învățământului profesional și tehnic 

 folosirea cu precădere a datelor provenite de la Institutul Național de Statistică  

 corelarea documentelor strategice elaborate la nivelul Municipiului București cu Planul 

de acțiune al școlii 

 a fost elaborat prin colaborare şi în parteneriat cu factori interesaţi interni şi externi. 

 Noul document va sta la baza elaborării: 

 propunerilor de școlarizare pentru următorii ani 

 susținerea măsurilor pentru optimizarea procesului de învățământ 

 susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unității școlare. 

 

 

 

 



 

1.2. Formularea misiunii  / viziunii 

 

Planul de  Actiune al Şcolii realizat ca document programatic care configurează strategia 

educațională pe termen mediu (3 ani) se înscrie în parametrii strategiei naționale și locale de 

dezvoltare, constituind, în același timp, un răspuns proactiv la evoluțiile sociale și economice ale 

mediului în care funcționeză școala, la cerințele de formare și la așteptările beneficiarilor școlii. 

Funcționarea și dezvoltarea școlii presupun efortul combinat al structurilor de conducere, 

al colectivului de cadre didactice și al personalului școlii, al elevilor și al părinților care, 

împreună, formează o comunitate educațională distincă, avand caracteristici specifice. 

 Planul de  Actiune al Şcolii indică „țintele” de progres pe care partenerii educaționali le 

negociază și le împărtășesc, scopurile, obiectivele și programele de acțiune – conferind astfel 

unitatea și coerența funcțională întregii organizații și diferitelor sale compartimente. 

 Grupul de interes constituit la nivelul școlii (elevi, părinți, profesori, agenți economici, 

manageri) are ca scop formarea competențelor tehnice și a abilităților cheie care să permită 

viitorilor absolvenți o integrare socio – profesională adecvată. Elevii vor fi puși în centrul 

proceselor de predare – învățare și vor fi îndrumați pentru a participa la propia lor educație, ceea 

ce ar crește eficiența colaborării dintre factorii interesați. 

 Aplicând tehnici moderne în procesul de predare – învățare – evaluare, dezvoltând un 

parteneriat activ cu agenții economici din domeniul auto și o ofertă educațională adaptată 

nevoilor educabililor, oferim posibilitatea elevilor noștri să fie deschiși unei formări continue 

care să-i facă apți să se integreze cât mai rapid pe piața muncii. 

 

In 

cont

extu

l 

celo

r prezentate mai sus, VIZIUNEA Liceului Tehnologic Dacia este: 

 

 

MOTTO: ”Nu pentru şcoala, ci pentru viaţă învăţăm.” 

(Seneca) 

 
[Cite your source here.] 



 

 

 

Liceul tehnologic “Dacia” urmăreşte dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, 

eficiență, lucru în echipă, comuinicare și creativitate pentru un învățămant de calitate.  

Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări 

strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de 

cetăţeni apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. 

 Liceul Tehnologic DACIA își propune să dezvolte un parteneriat cu comunitatea locală 

într-un mediu favorabil educației, bazat pe noi valori morale, antreprenoriale, tehnologice, 

informaționale, religioase astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca un 

bun cetățean european, creativ, dar și critic si autocritic, capabil să se adapteze cerințelor 

societății în schimbare. 

Şcoala va asigura fiecărui elev o educaţie de calitate în spirit european şi o instruire 

adecvată nevoilor personale, dezvoltând totodată capacitățile de adaptare şi orientare pentru a-şi 

găsi locul potrivit într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare. Elevii vor fi 

formați pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Chiar dacă gama de activități de instruire este redusă, școala asigurînd pregătirea 

specialiștilor în domeniul mecanic și electric prin filiera tehnologică, profil tehnic, acestea au ca 

finalitate calificări cerute de piața muncii – tehnician transporturi, tehnician electrician 

electronist auto și mecanic auto, calificării pentru care Liceul Tehnologic DACIA are o veche 

tradiție. 

 

MISIUNEA Liceului Tehnologic Dacia este de a forma 

competențele necesare integrării europene 



1.3. Scurtă prezentare a profilului actual al şcolii 

Liceul Tehnologic “DACIA” este situat în partea de sud a municipiului București, în zona 

Apărătorii Patriei, strada Caporal Marin Grigore, număr 42-44, sector 4, cu acces la stația de 

metrou Apărătorii Patriei, mijloace de transport în comun și maxi- taxi. 

 Unitatea şcolară cuprinde clase de  liceu real, tehnologic și școala de maiștri, oferind 

instruire în domeniul auto mecanic și electric. 

 A fost înființată în anul 1925 ca Şcoală de Arte şi Meserii. În 1970 îşi schimbă sediul (pe 

actualul amplasament) şi devine Liceul Industrial numărul 9, funcționând cu clase de liceu 

industrial profil mecanic (mecanic auto și prelucrător prin așchiere), şcoală profesională 

(mecanic auto, tinichigiu auto, electrician  auto) și şcoală de maiştri (electromecanic auto). După 

anul 1990, funcționează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial DACIA, avînd în oferta 

educațională și clase de iceu teoretic: real (matematică,- informatică), uman (știintele naturii) și 

clase de seral cu profil auto. 

 În anul 2012, școala își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic DACIA. 

 În prezent, Liceul Tehnologic DACIA funcționează cu clase de liceu filiera tehnologică - 

domeniul mecanic (specializarea - tehnician transporturi) și electric (specializarea - tehnician 

electrician-electronist auto), clase de școală profesională (calificarea – mecanic auto), școală post 

liceală - Școala de Maiștri ( specializare-Maistru electromecanic auto) și clase de liceu cu 

frecvență redusă filiera teoretică (matematică-informatică) pentru adulți. 

 În ultimii ani au fost dezvoltate cu succes parteneriate cu firme din domeniul auto, în 

cadrul cărora elevii au desfășurat stagiile de pregătire practică. După absolvire, firmele partenere 

au angajat o mare parte dintre elevii respectivi. 

 

1.4. Evoluţia rezultatelor şi analiza rezultatelor anului şcolar 

precedent 

Realizările reprezentative ale anului 2016-2017 sunt: 

- Dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare noi pentru a creea un  mediu de învăţare 

modern;  

- Participarea la concursurile pe meserii din domeniul auto 



- Elevii care au obţinut punctajul maxim la examenele finale de certificare de nivel , pentru 

calificări din domeniul mecanic auto au fost angajați la service-urile în care au efectuat stagiile 

de practică; 

- Înfiinţarea unui nou cabinet pentru activităţile de consiliere, informare, consultanţă şi 

îndrumare; 

- Toţi elevii din anii terminali au participat la interviuri individuale de orientare profesională, 

menite să îi ajute să îşi aleagă cariera în mod adecvat; 

- Toți profesorii au participat la cursuri de formare profesională 

 
 

1.4.1. Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ 
Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar 2017-2018:  

Liceal, 

(ciclul inferior) 

din care  

cl. a  IX-a 1 28 zi Romana 

cl. a  IX-a 1 28 Frecventa redusa Romana  

cl. a  X-a 2 28 zi Romana 

cl. a  X-a 1 36 Frecventa redusa Romana 

Total 4 120   

SCOALA 

PROFESIONALA 

cl. a  IX-a 1 38 zi Romana 

cl. a  X-a 1 32 zi Romana 

cl. a  XI-a 1 15 zi Romana 

Total 3 85   

Liceal 

(ciclul superior) 

cl. a  XI-a 2 31 zi Romana 

cl. a  XI-a 1 40 Frecventa redusa Romana 

cl. a  XII-a 1 18 zi Romana 

cl. a  XII-a 1 35 Frecventa redusa Romana 

cl. a  XIII-a 1 39 Frecventa redusa Romana 

Total  8 161   

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare 

profesională 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Specializare / Calificare 

profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  Tehnologica Tehnic Domeniul mecanic a-IX-a 1 28 

  Teoretica Real Matematica Informatica a-IX-a 1 28 

  Tehnologica Tehnic Domeniul mecanic a X-a 0,5 15 

  Tehnologica Tehnic Domeniul electric a-X-a 0,5 13 

  Teoretica Real Matematica Informatica a-X-a 1 36 



  Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi a XI-a 1 16 

  Tehnologica Tehnic Tehnician electrician 

electronist auto 

a XI-a 1 15 

  Teoretica Real Matematica Informatica a XI-a 1 40 

  Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi a XII-a 0,5 9 

  Tehnologica Tehnic Tehnician electrician 

electronist auto 

a XII-a 0,5 9 

  Teoretica Real Matematica Informatica a XII-a 1 35 

  Teoretica Real Matematica Informatica a XIII-a 1 39 

2.  Profesional   Mecanic Mecanic auto a IX-a 1 38 

   Mecanic Mecanic auto a  X-a 1 32 

   Mecanic Mecanic auto a  XI-a 1 15 

Total  16 364 

1.4.2. Informații privind resursele umane 

1. Personal didactic de conducere 

 Nume şi prenume director Mocanu Lucia, grad didactic I, vechime în învăţământ 24 ani, 

are norma de bază în unitatea de învăţământ.  

 

2. Personal didactic   

Personal didactic angajat: total  liceal postliceal 

- cadre didactice titulare 22 22  

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de 

bază în unitatea de învăţământ 
5 5  

  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

2 16 4 3 2 0 

  

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 

30 

- în învăţământ 
2 0 1 6 7 1 1 9 

- în unitate 
2 1 1 4 5 3 5 6 



 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

 Sub 25 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 

60 

M 0 1 1 2 2 2 2 3 3 0 

F 0 0 0 2 4 1 1 2 0 0 

 

 

3. Personalul didactic auxiliar 

  

Total personal didactic auxiliar: 6  

 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:  

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Secretar 1 DA 

Administrator financiar 1 DA 

Administrator de patrimoniu 1 DA 

Informatician 2 DA 

Bibliotecar  1 DA 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  conform normativelor 

în vigoare:100%           

              

4. Personalul nedidactic (administrativ)  

 Total personal nedidactic angajat: 10         

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Ingrijitor  4 DA 

Paznic  2 DA 

Fochist  2 DA 

Muncitor  2 DA 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic, conform normativelor în 

vigoare:100% 

 

 

1.4.3. Informaţii privind spaţiile şcolare 

 

Nr. Tipul de spaţiu Număr Suprafaţă (mp) 



crt. spaţii 

1. Săli de clasă /grupă 20 1103.45 

2. Cabinete 5 668 

3. Laboratoare 7 830 

4. Ateliere 7 411 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1 1043 

 

 Unitatea  funcţionează  cu un număr de 1 schimb, durata orei de curs/ activităţilor 

didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute. 

 

 

 

 

1.4.4. Informaţii privind spaţiile administrative 

 

 

 

 

1.4.5. Informaţii privind spaţiile auxiliare 

 

 

 

 

1.4.6. Informaţii privind curriculum 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de 

deţinere a spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / 

centru de informare şi 

documentare 

1287/14.05.2013 1 74 

2. Spălătorie   1(nefunctionala) 60 

3. Spaţii sanitare 1286/14.05.2013 1 57 

4. Spaţii depozitare 

materiale didactice 

1287/14.05.2013 5 88 

TOTAL 7 279 



Curriculum utilizat de unitatea de invatamant, pentru anul școlar 2017-2018, este cel național, 

conform Ordinelor cu privire la aprobarea planurilor-cadru de invatamant, după cum urmează: 

 

 

 

Nr. 

Crt

. 

Clasa Filiera/ 

Domeniul 

Profilul Specializarea/Calificarea 

Domeniul pregatirii de 

baza (pt. clasa a IX-a) 

Ordine cu privire la aprobarea 

planurilor-cadru de invatamant 

 LICEU ZI   

 

1. 

IX Tehnologica Tehnic Domeniul pregatirii de 

baza - Mecanica 

OMECI nr. 4457 din 05.07.2016  

 

2 X Tehnologica Tehnic Domeniul pregatirii de 

baza - Mecanica 

OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 

Anexa 1,2 

3. X Tehnologica Tehnic Domeniul pregatirii de 

baza - Electric 

OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 

Anexa 1,2 

4. XI Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi OMECI nr. 3412 din 16.III.2009, 

Anexa 4 si Pentru Aria 

curriculara Tehnologii: OMECI 

nr. 3423 din 18.03.2009, Anexa 1 

5. XI Tehnologica Tehnic Tehnician electrician 

electronist auto 

OMECI nr. 3412 din 16.III.2009, 

Anexa 4 si Pentru Aria 

curriculara Tehnologii: OMECI 

nr. 3423 din 18.03.2009, Anexa 1 

6. XII Tehnologica Tehnic Tehnician electrician 

electronist auto 

OMECI nr. 3412 din 16.III.2009, 

Anexa 4 si Pentru Aria 

curriculara Tehnologii: OMECI 

nr. 3423 din 18.03.2009, Anexa 2 

7. XII Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi OMECI nr. 3412 din 16.III.2009, 

Anexa 4 si Pentru Aria 

curriculara Tehnologii: OMECI 

nr. 3423 din 18.03.2009, Anexa 2 

8. IX-a 

Sc. 

 Tehnic Mecanic auto OMECI nr. 4457 din 05.07.2016  

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de 

deţinere a spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Secretariat 1287/14.05.2013 2 27 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

1287/14.05.2013 1 35 

3. Contabilitate 1287/14.05.2013 1 18 

4. Casierie    - - 

5. Birou administraţie 1287/14.05.2013 1 11 

TOTAL 5 91 



Prof. 

9 X-a Sc. 

Prof. 

 Tehnic Mecanic auto OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 

Anexa 3 

10 XI-a 

Sc. 

Prof. 

 Tehnic Mecanic auto OMENCS 3684/08.04.2016 

Anexa 2 

 

 

 LICEU FRECVENTA REDUSA 

11 IX Teoretica Real Matematica-informatica OMEdCnr. 4051 din 24.05.2006; 

Anexa 2 

12 X Teoretica Real Matematica-informatica OMEdCnr. 4051 din 24.05.2006; 

Anexa 2 

13 XII Teoretica Real Matematica-informatica OMEdCnr. 4051 din 24.05.2006; 

Anexa 2 

14 XII Teoretica Real Matematica-informatica OMEdCnr. 4051 din 24.05.2006; 

Anexa 2 

15 XIII Teoretica Real Matematica-informatica OMEdCnr. 4051 din 24.05.2006; 

Anexa 2 

1.5. Contextul naţional 

 

 Conform strategiei EUROPA 2020învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace 

un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi 

înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces. El trebuie să contribuie prin oferta 

educațională șă calitatea formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune 

inserţii a acestora pe piaţa muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor. 

 Conform Strategiei Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 

– 2020 – 2030,  educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia 

sa esenţială la modelarea viitoarei forte de muncă. Educaţia este percepută ca o cale spre 

dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învăţare socială în cautare de soluţii 

inovative. Astfel, în „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 

2013 – 2020 – 2030” sunt precizate o serie de obiective privind Educaţia şi formarea 

profesională care au diferite termene la care trebuie realizate, dar şi obiective specifice prin care 

să se ajungă la obiectivul general.  

1. Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE - 27 în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru 

grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 



2. Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din 

România la nivelul performanţelor superioare din UE - 27; apropierea semnificativă de nivelul 

mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele 

provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

 Criza economică a determinat revizuirea țintelor strategice europene, fiind formulata intre 

timp strategia Europa 2020. Aceste noi tinte, pentru anul 2020, privind educația, sunt: 

 rata de părăsire timpurie a școlii (18-24ani) să ajungă la 11,3% 

 creșterea ratei de ocupare a absolvenților (ISCED 3 -6) 

 participarea adulților la programe de formare pe parcursul întregii vieți 

 Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul 

economic şi social, pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea profesorilor. 

Măsurile privind  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze atât 

competenţele metodice, cât şi actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile 

tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic. 

 Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, 

fiindcomplementară Strategiei naționale de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015 – 2020 și 

Strategieiprivind reducerea părăsirii timpurii a școlii, propune o abordare coerentă a formării 

profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui 

sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței 

muncii.  

 Dezvoltarea sistemului de educație și formare profesională are în vedere patru dimensiuni 

cheie: 1. Relevanță – adaptarea competențelor la cerințele pieței muncii 

 2. Acces și participare – facilitarea accesuluila educație și formare profesională cu 

accent pentru grupurile vulnerabile 

 3. Calitate – dezvoltarea unei culturi a calității 

 4. Inovare și cooperare – capitalizarea potențialului de inovare și creativitate și 

stimularea cooperării, care se regăsesc în obiectivele strategice și direcțiile de acțiune pentru 

formarea profesională 2016-2020: 

 Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii 

- creșterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20 – 34 ani 

 Creșterea participării și facilitatrea accesului la programele de formare profesională 



- creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și cel profesional 

- creșterea ratei de participare a adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții 

 Îmbunătățirea calității formării profesionale 

- reducerea ratei abandonului școlar la liceele tehnologice și învățământ profesional 

- creșterea numărului absolvenților liceelor tehnologice declarați reușiți la examenul de 

bacalaureat 

 Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării 

profesionale 

- creșterea numărului total de elevi implicați în programe de inovare și dezvoltarea 

spiritului anteprenorial 

- creșterea numărului total de elevi implicați în programe de mobilitate internațională 

 

 

1.6. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 

 Liceul Tehnologic Dacia se află în sectorul 4 din Municipiul București 

 Din analiza Planului Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Învatamantului Profesional 

si Tehnic ( PRAI ) pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, document de planificare strategică a ofertei 

de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic pentru perioada 2016-2025 se 

observă faptul că educația și formarea profesională reprezintă o prioritate în regiune cu 

obiectivul general: creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului 

profesional şi tehniccu 5% până în 2025, prin diminuarea procentului absolvenţilor seriei 

curente aflaţi în şomaj până la 1% până în 2025, cu următoarele priorităţi asumate:  

Prioritatea 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din 

regiune cu cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi asupra posibilităţilor de 

continuare în învăţământul superior din regiune sau de găsire a unui loc de muncă 

Obiective: O1.1: Identificarea nevoilor de calificare  

                  O1.2: Corelarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din 

regiune cu nevoile de calificare  

                  O1.3: Informarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic asupra ofertei educaţionale 

din învăţământul superior  



                   O1.4: Informarea viitorilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic asupra 

modalităţilor de căutare a unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a Judeţului 

Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic  

Obiective: O2.1: Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale reprezentative la 

nivel regional şi local  

                   O2.2: Susţinerea creşterii parteneriatului dintre unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic, operatori economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ profesional şi 

tehnic de calitate  

Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi 

tehnic  

Obiective: O3.1: Aplicarea de către unităţile teritorial administrative din regiunea Bucureşti 

Ilfov de proiecte de investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic din regiune  

O3.2: Dotarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu echipamente  

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnicObiective: O4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale cadrelor 

didactice din învăţământul profesional şi tehnic  

O4.2: Dezvoltarea competenţelor de orientare şcolară şi profesională pentru cadrele didactice 

diriginţi din învăţământul gimnazial  

O4.3: Sesiuni de instruire / discuţii între consilierul şcolar şi cadrele didactice din învăţământul 

gimnazial pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

din gimnaziu  

Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic 

Obiective: O5.1: Realizarea de materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic 

O5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin învăţământul 

profesional şi tehnic  

O5.3: Promovarea în rândul elevilor din gimnaziu şi a părinţilor acestora a avantajelor 

parcurgerii unui traseu educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 



 Planului Local de Acțiune privind Invățământul Profesional și Tehnic ( PLAI ), pentru 

Municipiul București, prevede pentru perioada 2013 – 2020, următoarele priorități pentru 

obiectivul general: creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului 

profesional şi tehnic 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare 

identificate la nivelul capitalei / regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală 

pentru formarea profesională continuă a adulţilor 

Obiective specifice:1.1 – Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală / al 

unităţilor de învăţământ în vederea identificării nevoii de formare 

1.2 – Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate pe piaţa muncii din 

capitală 

1.3 – Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei adulte la cursuri de formare 

profesională continuă 

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea atragerii 

populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 

Obiective specifice:2.1 – Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei 

în cadrul unităţilor cu învăţământ gimnazial din capitală 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Obiective specifice:3.1 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT 

3.2 – Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în vederea creşterii 

calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în 

vigoare 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane 

din unităţile şcolare IPT din capitală 

Obiective specifice:4.1 – Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de 

formare profesională 

4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de activitate a 

cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în 

vederea alegerii traseului profesional al elevilor 



Obiective specifice:5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere 

şi orientare în vederea alegerii traseului profesional 

  



Partea a II-a – Analiza nevoilor 
 

2.1. Analiza mediului extern  

 

În această analiză sunt necesare informaţii de natură politică, economică, educaţională, 

demografică cu influenţele şi interdependenţa dintre ele. 

Dinamicile populaţiei sunt rezultatul comportamentului demografic şi sunt influenţate în 

special de mortalitate, durata medie a vieţii, natalitate, fertilitate (numărul mediu de copii născuţi 

şi vârsta medie la care femeile au copii) şi migraţie (numărul relativ de imigranţi şi emigranţi şi 

distribuţia lor pe categorii de vârstă). 

Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România (cu o densitate 

de aproximativ 8117 locuitori/km
2
), populaţia sa (1.931.236 locuitori) reprezentând circa 87% 

din populaţia regiunii, respectiv, 8,96% din populaţia totală a României. Densitatea mare de 

locuitori cât şi concentrarea serviciilor şi activităţilor economice în capitală conferă municipiului 

Bucureşti o forţă şi o dinamică economică superioare celorlalte oraşe din ţară, un nivel superior 

al PIB-ului şi o structură socială şi profesională de un standard mai ridicat. 

În termeni economici, consecinţele îmbătrânirii populaţiei sunt adesea exprimate în rata 

de dependenţă a vârstnicilor, rata numărului persoanelor în vârstă care sunt, în general, inactivi 

economic (65 ani şi peste) la numărul de persoane cu vârsta de muncă (20 la 64 ani). Proporţia 

persoanelor cu vârsta de 65 ani şi peste, din municipiul Bucureşti reprezintă o rată de dependenţă 

a de 21,1% în 2007, mai mare decât media naţională a României (23,7%), dar mai mică decât 

datele medii pentru Germania, Spania şi Suedia (27%) şi mai mare decât datele medii pentru 

Cipru şi Irlanda (sub 12%). 

În această privinţă, se poate observa că proporţia din total populaţie din grupa de vârstă 0 

- 19 ani pentru Bucureşti (17,5%), deşi comparabilă cu proporţia populaţiei mai tinere din alte 

regiuni - capitală din Europa, este considerabil mai mică decât cifra la nivel naţional (23,59%). 

Comunitatea rromă reprezintă cel mai mare grup minoritar din regiune, dar şi din 

municipiul Bucureşti, numărând aproximativ 27.3221 de persoane, aprox. 1,72% la nivelul 

populaţiei regiunii. Majoritatea rromilor sunt localizaţi în câteva zone ale sectoarelor 1, 2 şi 5, în 

centrul istoric al capitalei. Din punct de vedere al componenţei etnice, populaţia regiunii 



Bucureşti-Ilfov, are următoarea structură: români - 96,89%; rromi – 1,72%; maghiari – 0,27%; 

germani-0,11%; evrei – 0,11%; turci – 0,11%; chinezi – 0,09%; alte etnii – 0,7%. 

Problemele de natură socială şi economică, cu care acest grup etnic se confruntă, sunt 

numeroase şi de aceea se recomandă dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea 

participării la învăţământul profesional și tehnic a persoanelor care provin din grupuri 

vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, 

învăţarea asistată şi educaţia remedială, „educaţia de a doua şansă”. 

În privinţa evoluţiilor prognozate ale grupelor 15-24 ani şi 15-64 ani pentru orizontul 

anului 2018, municipiul Bucureşti va cunoaşte o scădere extrem de importantă, de cca. 45,2%, a 

segmentului de vârstă 15-24 la orizontul anului 2013, dar, populaţia cu vârstă de muncă se va 

menţine la nivel relativ constant în viitorul apropiat, evoluţiile grupei de vârstă 15-24 neafectând 

şi evoluţiile pe termen mediu şi scurt ale populaţiei cu vârstă de muncă. 

Din punct de vedere demografic, în Municipiul Bucureşti este evidentă o incidenţă foarte 

ridicată a populaţiei îmbătrânite, coeficientul de îmbătrânire fiind aproape constant în ultimii ani. 

Se poate constata, de asemenea, o scădere dramatică a ponderii populaţiei cu vârsta cuprinsă 

între 0- 14 ani (12,12% în Bucureşti şi 16,15% la nivel de ţară) şi nu în ultimul rând rata mică a 

fertilităţii în municipiul Bucureşti - 30,4% faţă de 38,4% în ţară). În ce priveşte densitatea mare a 

populaţiei (8100 locuitori/Km2), aceasta este o urmare a oportunităţilor existente în capitală şi 

implicit în localităţile limitrofe acesteia. 

La nivelul capitalei, populaţia şcolară prognozată pentru grupa de vârstă 15 - 24 ani este 

în scădere de la 341,4 mii persoane cât era în 2003 la 207,1 persoane în 2025, fapt care conduce 

la concluzia că sunt necesare măsuri de prevenire a problemelor care pot apărea în învăţământul 

profesional şi tehnic în ceea ce priveşte cadrele didactice. 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară orientarea învăţământului atât la 

nivel naţional cât şi la nivel local printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei 

educaţionale având în vedere perspectiva scăderii populaţiei şcolare. Menţinerea şcolii cu profil 

tehnic are avantaje (pregătirea personalului calificat) şi dezavantaje (numărul de absolvenţi prea 

mare).  

Piaţa  forţei de muncă, în domeniul transporturilor auto, se menţine la cote ridicate atât la 

nivel local (service-uri particulare sau I.M.M.), cât şi la nivel zonal. Colaborăm îndeaproape cu 



agenţi economici şi sociali de prestigiu din municipiul București, pentru efectuarea orelor de 

instruire practică cât şi la elaborarea curriculumului la nivel local. 

Unitatea noastră şcolarizează elevi în domeniul mecanic şi electric, fiind atractivă, în 

special, pentru băieţi. Mulți dintre elevii şcolii noastre provin din mediul rural. 

Liceul Tehnologic “Dacia” pregăteşte în continuare tineri în meserii care vor avea căutare 

în următorii  ani atât în ţară cât şi în străinătate.  

Majoritatea absolvenţilor unităţii noastre obţin într-un timp relativ scurt un loc de muncă, 

în sfera serviciilor și, de asemenea, își continuă studiile în învățământul superior. 

 

2.2. Analiza mediului intern 

 

a.  Predarea şi învăţarea 

Din asistenţele efectuate la clasă, din analiza rapoartelor Comisiilor pe arii curriculare și 

din discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii rezultă următoarele: 

 În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare; 

 Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile 

lor materiale pentru frecventarea cursurilor; 

 Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale; 

 Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare; 

 Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore; 

 

b. Rezultatele elevilor 

Situație statistică privind promovabilitatea și numărul de absențe la sfârșitul anului școlar 

2016 - 2017 

CLASA NR. 

ELEVI 

la început 

de an 

NR. 

ELEVI 

la sfârșit 

de an  

Nr. total 

absențe 

Nr. absențe 

nemotivate 

Promovați  Promovabil

itate 

% 
Sem I Sem II 

IX A 27 18 4235 2714 7 15 66.66 

IX Bp 29 25 3660 1686 10 17 82.20 

X A 16 12 3865 2232 15 16 75.00 

X B 18 11 4165 3347 3 7 61.11 

X Cp 27 16 4422 3699 16 16 59.25 

XI A 26 18 2793 1222 8 9 69.23 

XI Bp 13 13 664 496 13 13 100 



 

Date privind rezultatele la învățătură, an școlar 2016-2017 

 
Nr 

crt 

Nivel 

educational 

 

Clas

a 

Elevi inscrisi la 

inceput de an 

Elevi ramasi la 

sfarsitul an 

Numar elevi 

promovati 

Promovati pe 

medii 

Corig

enti 

Cu situatia 

scolara 

neincheiata 

   Baieti Fete Baieti Fete Baieti Fete 5-7 7-9 9-

10 

 Baieti Fete 

1 Liceu zi – 

ciclul 

inferior 

 

IX 

24 2 16 1 16 1 16  1 5 5 0 

X 30 3 21 2 21 2 22 1  9 9 0 

Liceu zi – 

ciclul 

superior 

XI 21 5 15 3 15 3 18   8 8 0 

XII 24 5 19 3 19 3 21 1  9 9 0 

2 Școală 

profesio 

nală 

IX 29 0 25 0 25 0 25   13 13 0 

X 27 0 16 0 16 0 16   5 5 0 

XI 13 0 13 0 13 0 13   0 0 0 

3 Liceu FR IX 18 14 11 12 11 12 23   4 3 1 

X 22 13 12 10 12 10 22   7 7 0 

XI 14 19 11 11 11 11 22   3 2 1 

XII 14 18 11 15 11 15 26   4 3 1 

XIII 14 14 11 13 11 13 24   2 1 1 

4 Scoala de 

maistri 

An Il 27 2 26 2 24 2 0 3 23 0 0 0 

Efectivele de elevi pe calificări profesionale la începutul anului școlar 2016-2017 

 
Calificare/ 
Specializare 

Nr 
cls 

Total Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa XII Clasa XIII  

T
o

ta
l 

F
em

 

N
r.

 c
ls

 

T
o

ta
l 

F
em

 

N
r.

 c
ls

 

T
o

ta
l 

F
em

 

N
r.

 c
ls

 

T
o

ta
l 

F
em

 

N
r.

 c
ls

 

T
o

ta
l 

F
em

 

N
r.

 c
ls

 

T
o

ta
l 

F
em

 

Tehnician 

transporturi 
4 60 6 1 15 0 1 1

5 

1 1 1

5 

2 1 1

5 

3 1 2

8 

14 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 

2 54 9 0 11 2 1 1

8 

2 0 1

1 

3 1 1

4 

2 - - - 

Mecanic auto 3 69 0 1 29 0 1 2

7 

0 1 1

3 

0 - - - - - - 

Matematică 

informatică 
5 16

0 

7

8 

1 32 14 1 3

5 

1

3 

1 3

3 

1

9 

1 3

2 

1 - - - 

Maistru 

electromecanic 
1 27 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

XII A 15 13 1742 904 13 13 86.66 

XII B 14 9 2376 2021 10 9 64.28 

IX AFR 32 23 624 578 15 23 71.87 

X AFR 35 22 1024 1008 22 19 62.85 

XI AFR 34 22 650 650 10 22 64.70 

XII AFR 32 25 539 534 20 23 78.12 

XIII 

AFR 

29 25 276 253 26 24 86.20 

Anul II 27 26 163 154 26 26 96.29 



auto (II) 

 

Numărul absolvenților liceu zi pentru specializările tehnician transporturi, tehnician 

electrician electronist auto 

 
Calificare/ 
Specializare 

Total Clasa  IX Clasa  X Clasa XI Clasa XII Absolvenți Reușiți la Bacalaureat 
T

o
ta

l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

Clasa  X Clasa XII Serii ante Serii 
curente 

T
o

ta
l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

T
o

ta
l 

F
em

 

Total 80 9 17 1 23 2 18 3 22 3 23 2 22 3 6 1 0 0 

Tehnician 

transporturi 

43 4 8 0 12 1 10 1 13 2 12 1 12 2 6 1 0 0 

Tehnician 

electrician 
electronist auto 

37 5 9 1 23 1 8 2 9 1 11 1 9 1 0 0 0 0 

 

 

Rezultate şcolare  la examene 2016-2017 

 Procentul de promovabilitate: 73% 

 Rezultatele la Bacalaureat – 0% (pentru seria curentă) 

 Examenul pentru Certificarea Competenţe Profesionale - Nivel 3 a fost promovat de elevii 

înscrişi în proporţie de 100%. (13 elevi) 

  Examenul pentru Certificarea Competenţe Profesionale - Nivel 4 a fost promovat de 

elevii înscrişi în proporţie de 100%. (18 elevi) 

 Examenul pentru Certificarea Competenţe Profesionale - Nivel 5 a fost promovat de elevii 

înscrişi în proporţie de 100%. (26 elevi) 

 

 

Activitati extracurriculare 

- Targul de Oferte educationale, editia a XV –a, desfasurat la Palatul Copiilor 

- Vizite la muzee si agenţi economici de profil 

- Festivalul de colinde „Lumină din Betleem” de la Biserica Apărătorii Patriei I, sector 4, 

Bucureşti al Grupului vocal „Florile dalbe” 

- Concertului de colinde „Hristos se naşte, slăviţi-L” 

- Activități și concursuri cu titlul „Să ne cunoaștem mai bine „, coordonate de profesorii diriginți 

 

 



 

Concursuri școlare 

Participarea cu elevii la competiţii organizate de ISMB/ IS4 de şah, fotbal, cros şi tenis de masă: 

1. Cupa Dacia editia I – fotbal baieti 

2. Campionatul de sah – băieți 

3. Campionat tenis de masa – baieti 

4. Ziua sporturilor: fotbal , sah, tenis, fotbal/tenis, cros 

 

c. Consilierea şi orientarea oferită elevilor 

 Este realizată de diriginţi prin teme specifice la orele de dirigenţie; 

 Dispunem de psiholog şcolar 

 Se organizează prin acţiuni comune cu agenţii economici, instituţiile de învăţământ 

superior, vizite la saloane auto; 

 Aplicarea de chestionare elevilor de clasa a XII-a liceu și elevilor de clasa a XI-a școală 

profesională privind orientarea în carieră 

 

 

d. Calificări şi curriculum 

 Calificările, Standardele de Pregătire profesională și Curriculum – ul prevăzute în noul 

Sistem Român Național al Calificărilor Profesionale (SRNCP), Elaborate de Ministerul Educației 

Naționale în colaborare cu angajatorii reprezentativi pentru toate profilurile din țară, răspund 

nevoilor actuale de a furniza sectoarelor economice, forță de muncă pregătită, eficientă, ușor de 

format și flexibilă, potrivit schimbărilor de pe piața muncii. 

 În școala noastră sunt pregătiți tinerii prin următoarele forme de învățământ: 

LICEU TEHNOLOGIC – cursuri de zi 

Profil tehnic, specializările: Tehnician transporturi, Tehnician electrician electronist auto 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - cursuri de zi 

Domeniul mecanic, calificarea Mecanic auto 

LICEU TEHNOLOGIC – frecvență redusă  

Filieră teoretică, profil real – specializarea Matematică – informatică 

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ – cursuri serale 



Școală de maiștri, specializarea Maistru electromecanic auto 

 Curriculum-ul în sensul larg este definit ca ansamblul proceselor educative și al 

experiențelor de viașă prin care trece elevul pe parcursul său școlar. Proiectarea curriculum-ului  

în dezvoltare locală (CDL), în colaborare cu agenții economici, permite o adaptare mai ușoară a 

viilorilor absolvenți la nevoile de formare a pieței muncii și crearea oportunităților pentru rute 

profesionale individualizate. 

 Elaborarea CDL-urilor la nivelul unității de învățământ reflectă parteneriatul școală – 

agent economic, prin care se crează acele oportunități pentru dobândirea competențelor 

profesionale suplimentare solicitate de piața muncii care nu sunt oferite de curriculum. 

Clasa a IX-a -APLICAȚII PRACTICE ÎN LĂCĂTUȘERIE pentru domeniul mecanic- autori 

Mocanu Lucia, Iacob Ionut 

Clasa a X-a – APLICAŢII PRACTICE PENTRU MECANICA DE MOTOARE pentru domeniul 

mecanic- autori Mocanu Lucia, Iacob Ionut 

Clasa a X-a-APLICAŢII PRACTICE PENTRU SISTEME ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

AUTO pentru domeniul electric -  autor Mocanu Lucia, Burcea Mihai 

Clasa a IX-a  școală profesionlă -APLICAȚII PRACTICE ÎN LĂCĂTUȘERIE pentru domeniul 

mecanic- autori Mocanu Lucia, Sima Olimpia 

Clasa a X-a școală profesionlă – APLICAŢII PRACTICE PENTRU MECANICA DE 

MOTOARE pentru domeniul mecanic - autori Mocanu Lucia. Sima Olimpia 

Clasa a XI-a școală profesionlă- ÎNTREȚINEREA,DIAGNOSTICAREA ȘI REPARAREA 

AUTOMOBILELOR- autori Mocanu Lucia, Sima Olimpia 

 

e. Parteneriate şi colaborare 

Şcoala a avut în vedere parteneriate cu agenţii economici (pentru organizarea instruirii practice a 

elevilor şi angajarea absolvenţilor în producţie), cu organele de poliţie şi jandarmerie, cu 

reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Proiecte și parteneriate: 

          Proiectul Regional « Învățați să ajutați », în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară « 

Carol Davila  

          Proiectul « Youth in Europe -  a Drug Prevention Programme », în parteneriat cu 

DGASMB 



          Parteneriat în cadrul simpozionului municipal “Un consumator informat este un 

consumator sănătos”, în colaborare cu Liceul Tehnologic « Mircea Vulcănescu ». 

Activități de prevenire a violenței – Comisia pentru combaterea violenței si psihologul școlar, în 

colaborare cu poliția de proximitate 

 

Conventii- cadru incheiate pentru desfăsurarea pregatirii practice: Elevii  au beneficiat din 

partea agenţilor economici de stagii de pregatire practică, având în acest mod acces la instalaţii şi 

echipamente de ultimă oră, la personal calificat şi cu experienţă în domeniu la service-uri ca: SC 

Tiriac Auto SRL, SC CARS INV  SRL, SC NESTY Autoservice SRL,  SC LUMY IMPEX SRL, 

AD Garage Car Kraft Service (SC BIEDY SERV COM), COLINA MOTORS, COSTI DAN 

AUTO SERVICE SRL-D, Ford Roadhill Automotive, SC Roco Man Auto SRL, Service auto 

PFA Popa Marian com Dobreni, Service auto Mitsubishi I Berceni, Total Auto Serv SRL. 

 

2.3. Analiza PEST 

 

POLITIC  Cadrul legislativ actual susţine învăţământul profesional şi tehnic;  

 Fenomenul de descentralizare 

 Existenţa organismelor care sprijină şi coordonează IPT. 

 Legislaţia în vigoare nu acordă facilităţi sponsorilor; 

 Lipsa unei strategii pe termen lung în domeniul educaţiei care să ducă la 

păstrarea legislaţiei educaţiei o perioadă lungă şi la o predictibilitate a 

evoluţiei sistemului; 

 Descentralizarea se manifestă ca delegare de autoritate; 

 Autonomia în plan local sporeşte răspunderea şcolii fără o creştere 

substanţială a sprijinului autorităţilor. 

 Din punct de vedere politic, activitatea instructiv - educativă este guvernată 

de o serie întreagă de acte normative, printre care cele mai importante:  

o Legea Învăţământului nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare 

o Statutul personalului didactic 

o Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

invăţământul preuniversitar 

 ECONOMIC  Zonă cu potenţial economic mediu;  

 Parteneriatul public - privat este oportun învăţământului profesional - tehnic; 

 Inserţia pe piaţa muncii este coordonată prin existenţa PLAI şi PRAI 

 Bugetul Consiliului Local se află la un nivel foarte scăzut; 



 Lipsa perspectivelor de dezvoltare economică a zonei; 

 Situaţia materială precară a părinţilor elevilor are un impact negativ asupra 

procesului instructive- educativ. 

 Demersuri din partea şcolii pe lânga agenţii economici pentru obţinerea de 

sponsorizări şi donaţii, chiar dacă aceştia din urmă de multe ori nu prea sunt 

interesaţi 

 Colaborarea şcolii cu Primăria Sectorului 4 pentru imbunătăţitea bazei 

materiale şi modernizarea localului şcolii 

SOCIAL  Rată mare a şomajului în rândul părinţilor (aproximativ 20%); 

 Nivel educaţional scăzut al părinţilor şi al populaţiei din sector(doar 25% 

dintre aceştia fiind absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior); 

 Relaţii intercomunitare normale, rată a criminalităţii în limite rezonabile, 

raportate la starea socială a cetăţenilor. 

 Interesul familiilor elevilor pentru specificul învăţământului profesional 

tehnic;  

 Oportunităţi de inserţie profesională şi socială. 

 Numărul mare de părinţi angajaţi în muncă cu salarii mici (minime pe 

economie) şi venituri reduse;  

 Numărul din ce în ce mai crescut de părinţi care migrează în străinătate, 

lăsându-şi copiii în grija bunicilor. 

 Rata mare a analfabetismului în rândul etniei rrome, 

 Creşterea abandonului şcolar local datorită condiţiilor socio-economice; - 

Şcolarizarea populaţiei defavorizate poate fi o oportunitate pentru dezvoltarea 

şcolilor. 

 Colaborarea şcolii cu ONG - uri, cu comunitatea locală în cadrul unor 

proiecte educaţionale benefice pentru şcoală  

 Asigurarea şcolii cu personal de pază din răndul jandarmi lor şi agentilor de 

pază de la firmele specializate, pe perioada desfăşurării cursurilor 

TEHNOLOGIC  Accesul la liceu se poate realiza cu aproape toate mijloacele de transport : 

maxii-taxi, metrou, autobuz;  

 Utilităţi complete; 

 Existenţa mijloacelor de comunicare în cartier şi în liceu. 

 Dotarea unităţii şcolare permite organizarea interactivă a procesului instructiv 

- educativ şi a practicii şcolare; 

 Există oportunităţi de îmbunătăţire a dotării IT în unitatea şcolară. 

 Participare la cursuri de iniţiere computerială a cadrelor didactice şi de 

calificare a personalului nedidactic; 

 Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică; 

 Conectarea şcolii la Internet reprezintă un mijloc modern şi rapid de 

comunicare şi informare atăt pentru manageri căt şi pentru cadrele didactice şi 

elevi 



 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu calculatoare şi videoproiectoare 

precum şi cu materiale didactice neadecvate. 

 Uzura morală şi fizică rapidă a tehnicii de calcul 

 

2.4. Analiza SWOT 

a. Curriculum  

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Cunoasterea si respectarea planurilor- 

cadru si a programelor scolare in vigoare. 

 Pentru fiecare nivel de scolarizare, scoala 

dispune de documente curriculare specifice 

conform legislatiei in vigoare: planuri de 

invatamant, programe scolare, standade de 

pregatire si notare auxiliare curriculare. 

 CDL pus la dispozitia elevilor le ofera 

sanse egale pentru pregatirea examenului 

de competente si  incadrare pe piata muncii 

in specialitate. 

 Programe scolare supraincarcate. 

 Neutilizarea materialelor dicatice moderne 

necesare procesului instuctiv-educativ . 

 Utilizarea preponderenta a metodelor 

traditionale in raport cu cele alternative, 

moderne.  

 Lipsa unor mijloace auxiliare la catedra de 

specialitate pentru a fi utilizate de elevi.  

 Neadaptarea planificarilor calendaristice la 

nevoile individuale ale elevilor. 

Oportunitati  Amenintari  

 Cursuri de formare profesionala oferite de 

CCD. 

 Existenta partenerilor externi dispusi sa 

participe la proiecte comune.  

 Implicarea unor ONG-uri pentru micsoarea 

numarului de confilcte si a violentei in 

scoala.  

 Oferta educationala nu este in acord cu 

toate optiunile parintilor. 

 Schimbarea rapida ale unor acte normative. 

 Lipsa resurselor pentru activitatile de 

dezvoltare curriculara. 

 Lipsa de implicare a parintilor in alegerea 

meseriei. 

 Programe centrate inca excesiv pe 

cantitatea de informatie.  

 Absenta unui program coerent si corelat cu 

ciclurile de scolarizare.  

 Lipsa diversificarii ofertei pentru clasele de 

liceu.  

 

b. Resurse umane  

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Personal didactic cu o buna pregatire 

metodico-stiintifica demonstrata prin 

obtinerea de grade didactice.  

 Rezistenta la schimbare atat in randul 

cadrelor didactice cat si la unii elevi.  

 Neadecvarea metodelor si tehnicilor de 



 Personal didactic auxiliar si nedidactic 

calificat.  

 Preocupari pentru cercetare, participare la 

sesiuni de comunicari stiintifice la nivel 

local, national si international.  

 Disponibilitatea unor cadre didactice 

pentru propria dezvoltare profesionala si 

pentru aplicarea princiipilor si strategiilor 

reformei.  

instruire la nevoile reale ale elvilor.  

 Personalul nedidactic de paza insuficient.  

 Preocuparea insuficienta pentru 

promovarea imaginii scolii si mediatizarea 

rezultatelor.  

 Lipsa de interes a unor cadre didactice 

privind activitatile extracurriculare.  

Oportunitati  Amenintari  

 Oferta mare si diversificata a cursurilor de 

formare profesionala de perfectionare.  

 Parteneriatul cu cadrele didactice din 

unitati de invatamant partenere.  

 Colaborarea cu jandarmeria si Polita de 

proximitate pentru paza si securitatea 

elevilor in incinta scolii.  

 Relatii interpersonale bazate pe colaborare 

deschidere, comunicare.  

 

 

 Intrarea in sistemul de invatamant a unor 

didactice tinere cu slaba pregatire 

profesionala.  

 Incapacitatea cadrelor didacice de a se 

adapta la exigentele scolii.  

 Nivelul de trai scazut al multor familii, in 

mod deosebit al celor din mediul rural.  

 Interesul scazut al familiilor in legatura cu 

situatia scolara a elevilor.  

 Insuficienta finantare de la buget.  

 Scaderea populatiei de varsta scolara.  

 Fluctuatie de personal la anumite catedre.  

 Aportul mass-mediei la cresterea violentei 

fizice si verbale in randul tinerilor.  

 Scaderea motivatiei elevilor pentru studiu, 

ca urmare a perturbarilor aparute in 

sistemul de valori ale societatii.  

 

c. Resurse materiale/ financiare 

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Cabinet de specialitate dotat modern 

pentru calificarea tehnician electrician 

electronist auto.  

 Asigurarea securitatii unitatii( holuri + 

secretariat) prin camere video.  

 Posibilitati financiare de stimulare a 

cadrelor didactice ( gradatii de merit).  

 Unitatea dispune de mobilier 

corespunzator.  

 Oferirea de burse sociale elevilor.  

 Insificienta fondurilor alocate 

perfectionarii/ recompensarii 

transportului.  

 Fonduri banesti insuficiente la momentul 

actual pentru: reparatii, achizitii si 

investitii.  

 Deteriorarea rapida a materialelor 

didactice si a mijloacelor de invatamant 

folosite de elevi.  

 



 Biblioteca este dotata cu un numar mare 

de volume.  

 Sala de sport moderna. 

Oportunitati  Amenintari  

 

 Descentralizarea si autonomia 

insitiutionala.  

 Atragerea de resurse financiare prin 

Asociatia parintilor.  

 

 Lipsa autonomiei / descentralizarii care 

duce la imposibilitatea utilizarii bugetului 

aprobat/ existent.  

 Utilizarea ineficienta si inechitabila a 

bugetului de catre centrul bugetar.  

 Existenta familiilor cu buget limitat.  

 Imposibilitatea atragerii de surse 

extrabugetare (in partea agentilor 

economici) din cauza unei legislatii 

nestimulative (numeroase taxe si 

impozite) 

 

d. Relatiile cu comunitatea  

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Colaborarea cu autoritatile locale si cu 

familiile elevilor.  

 Consilierea individuala si de grup a elevilor 

si parintilor.  

 Deschiderea pentru incheierea de 

parteneriate in plan local si national. 

 Comisia dirigintiilor, Comisia pentru 

activitati extracurriculare precum si alte 

comisii cu atributii in domeniu organizeaza 

intalniri cu reprezentanti ai politiei si 

jandarmeriei.   

 Proiectul “Ziua portilor deschise” 

 

 Absenta unei preocupari sistematice 

privind implicarea parintilor in stabilirea 

obiectivelor generale si a ofertei 

educationale.  

 Insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice pentru realizarea unor proiecte de 

colaborare externa.  

 Slaba implicare in realizarea unor proiecte 

de finantare la nivel insititutional.  

 Circulatia greoaie a informatiei.  

 Lipsa unor proiecte de dezvoltare a bazei 

materiale cu finantarea partenerilor sociali.  

 Majoritatea elevilor provin din familii 

modeste, care nu au posibilitatea de a se 

implica in dezvoltarea bazei materiale a 

unitatii scolare. 

Oportunitati  Amenintari  

 Schimburi de experienta derulate in 

parteneriat cu alte unitati scolare de profil.  

 Disponibilitatea unor institutii si agenti 

economici de a sprijini scoala in demersul 

 Implicarea redusa a partenerilor 

educationali si sociali in sustinerea si 

promovarea imaginii si a valorilor scolii.  

 Implicarea redusa a partenerilor 



sau de instruire si de educare a tinerilor.  educationali si sociali in prevenirea si 

reolvarea unor situatii dificile ale elevilor. 

 Lipsa de supraveghere a elevilor ca urmare 

a plecarii parintilor in strainatate la munca  

 

 

 

e. Managementul unității  

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Proiectarea activitatii manageriale pe baza 

unei diagnoze specifice realiste cu tinte 

strategice care sa vizeze proceduri de 

asigurare a calitatii in educatie.  

 Intocmirea documentelor manageriale la 

nivelul scolii conform legislatiei in vigoare. 

 Adaptabilitatea la situatii variate 

neprevazute pentru rezolvarea operativa a 

problemelor educationale.  

 Insuficienta implicare a cadrelor didactice 

membre in comisiile de lucru. 

 Numar insuficient de asistente si 

interasistente. 

 Absenta unor preceduri operationale pentru 

unele activitati profesionale/ 

administrative.  

 Lipsa consilierii juridice in domeniul 

legislatiei scolare. 

Oportunitati  Amenintari  

 Existenta legii calitatii in educatie.  

 Legislatie adecvata privind sprijinirea 

actului decizional de catre institutii 

abilitate.  

 Existenta cursurilor de perfectionare in 

managementul educational.  

 Capacitatea de adaptare la dinamica 

accelerta a sistemului educational si 

legislativ impuse de reforma 

invatamantului.  

 Autonomia partiala a scolii datorata 

necorelariilor legislative.  

 Implicarea politicului in numirea echipei 

manageriale.  

 

2.5. Rezumatul aspectelor principale care necesită 

dezvoltare  (priorităţi) 

 

Liceul Tehnologic “DACIA” are stabilite următoarele priorităţi, coroborate cu PLAI şi PRAI: 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaționale a Liceului Tehnologic DACIA  cu nevoile de 

calificare  

PRIORITATEA 2: Creșterea calității procesului de învățământ 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind 

cariera;  

PRIORITATEA 4: Preocuparea susţinută pentru activităţi legate de promovarea imaginii şcolii;  

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor 

organizaţionale şi asigurarea calităţii instruirii şi educaţiei. 

PRIORITATEA 6: Crearea unui sistem de management al informaţiei. 



Partea a III-a –Planul operaţional  
 

3.1. Obiectivele (specifice) şi ţintele şcolii  

 

PAS –ul Liceului Tehnologic DACIA propune următoarele ținte strategice: 

 

Ţinte  Obiective specifice 

Obtinerea de informatii credibile, periodic 

actualizate și accesibile, privind nevoile de 

calificare  

1. Identificarea nevoilor de calificare.  

2. Incheierea de parteneriate educationale cu alte 

institutii, organizatii, reprezentanti din comunitate.  

Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la 

nevoile de calificare din zonă 

 

1. Adaptarea ofertei pentru formare profesională inițială 

la nevoile de calificare 

2. Adaptarea curriculumului la specificul local.  

3. Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale 

de promovare a imaginii şcolii.  

   Cresterea nivelului de calificare și a 

gradului de adecvare a competențelor 

formate la nevoile unei economii în 

schimbare 

1. Adaptarea ofertei pentru formare profesională inițială 

la nevoile de calificare 

2. Inscrierea la cursuri si activitati de pregatire 

profesionala a cadrelor didactice 

3. Prevederea de fonduri in bugetul scolii pentru 

activitatea de formare 

4. Proiectarea si sustinerea de lectii demonstrative 

Implicarea active a școlii în proiecte și 

programe ale comunității locale 
1. Diversificarea serviciilor oferite de Liceul Tehnologic 

Dacia 
2. Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ 

mass- media, implicate în promovarea imaginii şcolii. 
3. Identificarea de parteneri educationali pentru 

realizarea unor proiecte/ programe.  

4. Popularizarea proiectelor/ programelor in care este 

implicata unitatea scolara in randul parintilor si a 

reprezentantilor comunitatii locale particularitatile lor de 

varsta si individuale.  

 Creșterea interesului partenerilor 

educaționali( elevi-părinți-comunitatea 

locală) față de activitatea didactică din 

unitatea școlară 

1. Asigurarea calității serviciilor oferite de unitatea 

școlară 

2. Participarea activa la procesul decizional a 

reprezentantilor parintiilor, elevilor, Consiliului Local si 

a altor institutii din comunitate.  

Propagarea bunelor practice la nivelul școlii 

privind învățare centrată pe elev pentru 

creșterea procentajului de promovabilitate 

1. Program de pregătire suplimentară (remedială sau de 

performanţă) 



la examene 2. Intelegerea temeinică  a coneptului de învătare 

centrată pe elev și de a implementa acest concept în 

vederea îmbunatățirii rezultatelor elevilor la examene. 

3. Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării 

rezultatelor şcolare 

Optimizarea actului de predare- învățare- 

evaluare prin activități specifice în vederea 

creșterii atractivități activităților școlare          

1. Adaptarea curriculumului la specificul local 

2. Optimizarea actului de predare- învățare- evaluare 

prin activități specifice în vederea creșterii atractivități 

activităților școlare          

3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia 

modernă.  

4. Responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii 

Propagarea bunelor practici în ceea ce 

privește pariciparea unui număr cât mai 

mare de elevi la concursuri, olimpiade și 

activități în vederea atingerii obiectivelor 

propuse și  aindicatorilor din Legea Calității 

Formarea tinerilor prin participarea la activități  

competitive si extracurriculare 

Furnizarea serviciilor de consiliere pentru 

carieră pentru toţi elevii şcolii si implicarea 

partenerilor comunitari în activităţile de 

consiliere şi orientare pentru carieră 

Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, 

corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei muncii 

Dezvoltarea de partenerialte școlare in 

vederea integrarii sociale 
1. Promovarea imaginii si a valorilor scolii in 

comunitate 

2. Promovarea imaginii unitatii in comunitate prin 

realizarea site-ului scolii. 

Implicarea cadrelor didactice în activități de 

formare și de pregatire profesională. 
1. Formarea cadrelor didactice 

2. Formarea cadrelor didactice in vederea accesari 

platformelor educationale si a utilizarii acestora in 

procesul instructiv- educativ 

3. Formarea adecvata a cadrelor didactice in domeniul 

metodelor activ participative centrate pe elev 

Accesul cadrelor didactice la informaţii de 

ultimă oră 
Creşterea eficienţei circulaţiei informaţiei în vederea 

desfăşurării procesului de învăţământ în bune condiţii 

 

 

 

 

 

3.2. Planul operațional pentru anul școlar 2017 – 2018 



Prioritatea 1 Corelarea ofertei educaționale a Liceului Tehnologic DACIA  cu nevoile de calificare  
Obiectivul 1.1 Identificarea nevoilor de calificare 
Ținta1.1.1 Obtinerea de informatii credibile, periodic actualizate și accesibile, privind nevoile de calificare 
Context 

 Şcoala a incheiat  parteneriate  cu  agenţi economici din Bucureşti pentru desfasurarea stagiilor de pregatire 

practică 

 Agentii economici din domenul transporturilor au nevoie stringentă de forta de muncă calificată 
Măsuri/Acțiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1.Solicitarea AMOFM a evidenței cu 

absolvenții promoției 2016, înregistrati 

ca șomeri 

Evidenta absolventilor 

la finalul lunii 

octombrie 2017 

1 noiembrie 

2017 
director AMOFM 

2. Proiectarea de instrumente și metode 

de investigare adecvate a optiunilor 

elevilor privind nevoile de calificare. 

Chestionar pentru 

elevi 
Noiembrie 

2017 
Martie 2018 

Director 
Secretar  

IS4 
ISMB 

3.Proiectarea chestionarului privind 

nevoile de calificare ale agentilor 

economici 

Chestionar pentru 

agentii economici 
Noiembrie 

2017 
Aprilie  2018 

Director 
Secretar 

Agentii 

economici 

4. Investigarea optiunilor elevilor 

claselor a X-aprivind continuare 

studiilor în ciclul superior al liceului în 

vederea proiectării planului de 

școlarizare pentruanul școlar urmator 

Tabele cu optiuni ale 

elevilor caree solicit 

continuarea studiilor 

in cadrul Liceului 

Tehnologic Dacia 

1 martie 2018 Director 
Secretar 

Dirigintii si 

elevii 

claselor a X-a 

Resurse Fonduri destinate materialelor consumabile( hartie, Xerox) din bugetul unității 
Obiectivul 1.2 Adaptarea ofertei pentru formare profesională inițială la nevoile de calificare 
Tinte 1.2.1 Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare din zonă 
          1.2.2 Cresterea nivelului de calificare și a gradului de adecvare a competențelor formate la nevoile unei 

economii în schimbare 
Măsuri/Acțiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1.Realizarea inserției profesionale 

pentru anul 2016-2017 
Machete insertie 

profesională 
Situații statistice 

realizate de dirigintii 

claselor terminale 

Noiembrie 

2017 
Director 
Secretar 

Dirigintii 

claselor 

terminale 

2.Aplicarea unor sondaje periodice 

agenților economici de profil, în 

vederea corelarii ofertei educaționale 

cu cerințele reale pe piața muncii 

Chestionare applicate 

agentilor economici 
Noiembrie 

2017 
Mai 2018 

Director 
Responsabil 

Arie 

curriculară 

Tehnologii 

IS4 
ISM 
B 

3.Intocmirea raportului de 

autoevaluare internă și a planului de 

îmbunătățire, în vederea revizuirii 

PAS si a elaborarii planurilor 

operationale 2017-2018 

Raportul de autoevaluare 

internă și  planul de 

îmbunătățire 
PAS revizuit 

Noiembrie 

2017 
CEAC Director 

Secretar 

4.Proiectarea notei de fundamentare 

pentru planul de școlarizare pentru 

anul 2018-2019 în concordanță cu 

recomandările și tintele prevazute în 

Planul de școlarizare 

propus este avizat de CA 

al ISMB 

Noiembrie , 

decembrie 

2017 

Director 
Secretar 

IS4 
ISMB 
Agenti 

economici 



 

 

 

 

 

PLAI si PRAI 

Resurse Fonduri destinate materialelor consumabile( hartie, Xerox) din bugetul unității 
Obiectivul 1.3. Diversificarea serviciilor oferite de Liceul Tehnologic Dacia 
Tinta 1.3.1 Implicarea active a școlii în proiecte și programe ale comunității locale 

Măsuri/Acțiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Parteneri 
1.Participarea  in grupe de lucru sau 

în parteneriat cu institutii sau ONG-

uri în proiecte și programe derulate la 

nivel local, regional sau național 

Proiecte/ programe în 

care este implicat 

personalul din școală 

permanent Director IS4,    
ISMB 
Unităti 

școlare 
Instituții ale 

comuntății 

locale 
O.N.G.-uri 

Resurse Extrabugetare, Consilul Local 
Obiectivul 1.4 Asigurarea calității serviciilor oferite de unitatea școlară 
Tintă 1.4.1 Creșterea interesului partenerilor educaționali( elevi-părinți-comunitatea locală) față de 

activitatea didactică din unitatea școlară 
Măsuri/Acțiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1 Aplicarea riguroasă a standardelor 

de pregătire profesională în procesul 

didactic 

Procent de 

promovabilitate de 100% 

la examenele de 

certificare a 

competențelor 

profesionale 

permanent Director Cadrele 

tehnice de 

specialitate 

2. Identificarea cerințelor specifice 

din partea angajatorului în vederea 

adaptării CDL-ului( SPP) pentru 

clasele aIX-a și a X-a 

CDL-uri clasa a IX-a și a 

X-a avizate de agenții 

economici 

Mai 2018 Cadrele 

tehnice de 

specialitate 

ISMB 
Agentii 

economici 

3. Elaborarea la nivelul CEAC al 

programului de activități al comisiei 

pentru anul 2017-2018 

Programul de activități 

CEAC 
Octombrie 

2017 
 Responsabil 

CEAC 
director 

4. Proiectarea graficului de asistențe 

la nivelul fiecărei comisii metodice 
Numarul fiselor de 

observare a lecțiilor- 

minim o asistență  la 

lecție/cadru didactic 

Octombrie 

2017 
Ianuarie 2018 
Aprilie 2018 

CEAC Director 
Responsabili 

comisii 

metodice 
5. Informarea Consiliului elevilor 

asupra activității CEAC din cadrul 

unității 

Procese verbale de la 

sedințele Consiliului al 

elevilor 

semestrial Responsabil 

CEAC 
Consilierul 

Educativ 
Consiliul 

Elevilor 
6. Elaborarea și aplicarea la ședintele 

cu părinții a unor chestionare, privind 

calitatea activitătii unității școlare. 

Numărul de chestionare 

completate de părinți 
semestrial CEAC Dirigintii 

Resurse Fonduri destinate materialelor consumabile( hartie, Xerox) din bugetul unității 



Prioritatea 2.  Creșterea calității procesului de învățământ  
Obiectivul 2.1 Intelegerea temeinică  a coneptului de învătare centrată pe elev și de a implementa 

acest concept în vederea îmbunatățirii rezultatelor elevilor la examene. 
Ținta2.1. Propagarea bunelor practice la nivelul școlii privind învățare centrată pe elev pentru 

creșterea procentajului de promovabilitate la examene 
Context: Asigurarea calităţii în învățămantul professional și tehnic  implică responsabilitatea şcolii pentru 

autoevaluarea activităţii ȋn scopul identificării aspectelor care au nevoie de ȋmbunătăţire. Este un proces 

desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare minuţioasă. Pentru realizarea 

îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, trebuie încurajaţi spre 

folosirea metodelor moderne de învăţare, spre monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre 

identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri 
Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1.Evaluarea stilurilor de 

învatare ale elevilor 
Cunoașterea 

stilurilor de învatare 

ale tuturor elevilor 

de clasa a IX-a 

15 octombrie 

2017 
Psihologul școlii 
Profesorii 

diriginți 

Profesorii scolii  
Diriginti  

2. Aplicarea  învățării 

centrate pe elev 
Folosirea 

portofoliilor, a 

lucrului in echipa , a 

proiectelor in 

activitatea de 

predare-învățare 

An scolar 

2017-2018 
 profesorii  Profesorii 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

3. Informarea cadrelor 

didactice cu privire la 

publicații care tratează 

tematica învățării centrate 

pe elev. 

Existența 

bibliografiei 

corespunzătoare 

afișată în cancelarie 

și la bibliotecă 

Permanent  Responsabil cu 

formarea 

profesionlă 

CCD 
Bibliotecara 

școlii 

4. Programarea 

activităților de învățare 

prin planificarile 

calendaristice 

Planificări( 

programe de 

învățare, planuri de 

lecții) structurate 

pentru a promova și 

încuraja învățare 

centrată pe elev. 
Programele de 

învățare sunt ăn 

concordanță cu 

stilurile de învațare 

ale elevilor și cu 

potențialul acestora. 

Septembrie 

2017 
 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

CEAC 
Responsabilii 

comisiilor 

metodice 
Profesorii 

5. Stabilirea unor strategii 

in vederea îmbunătățirii 

rezultatelor la examenul 

de bacalaureat, prin 

consultatii la disciplinele 

la care se sustine 

examenul de bacalaureat 

Creșterea numărului 

de elevi la orele de 

consultatii astfel 

încât șansele de 

reușită la examenul 

de bacalaureat să 

crească 

15 octombrie 

2017 
Profesorii scolii  
Diriginti  

Profesorii scolii  
Diriginti  

Resurse  Bugetul şcolii, sponsorizări  
Obiectivul 2.2 Formarea cadrelor didactice în vederea accesări platformelor educaționale și a 



utilizarii acestora în procesul instructiv- educativ 
Tinte 2.2.Optimizarea actului de predare- învățare- evaluare prin activități specifice în vederea 

creșterii atractivități activităților școlare          
Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1.Realizarea  de activităti 

la nivelul unitătii de 

prezentare a platformelor 

educaționale în vederea 

utilizării acestora în 

procesul instructiv- 

educativ 

Activităti metodice 

la nivelul fiecarei 

catedre 
 Aplicarea 

competenţelor 

dobândite în lecţii 

demonstrative la 

nivelul comisiilor 

metodice 

An școlar 

2017-2018 
Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 
Profesorii 

2.Elaborarea la nivelul 

catedrelor a unor fișe de 

lucru, teste de evaluare. 

Familiarizarea 

elevilor  cu diferite 

activităti de lucru in 

cadrul orelor(fise de 

lucru, tete de 

evaluare, teste 

pentru feedback) 
Implicarea eleevilor 

în evaluarea 

propriilor progrese 
Monitorizarea 

progreselor eleviilor 
Responsabilizarea 

părinților pentru 

progresul elevilor 

An școlar 

2017-2018 
Director 
 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 
Profesorii 
CEAC 

3.Aplicarea de programe 

specifice în care să se 

realizeze activităţi 

didactice bazate pe 

accesarea platformelor 

educaţionale 

Cel puţin 50% din 

personalul didactic 

vor utiliza platforme 

educaţinale  în 

procesul instructiv-

educativ până la 

sfârşitul anului 

şcolar Realizarea a 

cel puţin 1 activitate 

didactică / lună, cu 

utilizarea TIC, de 

către fiecare cadru 

didactic participant 

la programele de 

formare 

An școlar 

2017-2018 
Cadre didactice  
Informaticianul 

scolii 

Cadrele 

didactice din 

şcoală, elevi 

 

4.Organizarea de 

interasistențe la ore  
Valorificarea 

bunelor practici 
An școlar 

2017-2018 
Director 
Membrii CA 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 
Profesorii 

Resurse Fonduri destinate materialelor consumabile( hartie, Xerox) din bugetul unității, aparatură 

audio-video/ instrumente TIC,  



Obiectivul 2.3. Formarea tinerilor prin participarea la activități  competitive si extracurriculare  
Tinta 2.3.Propagarea bunelor practici în ceea ce privește pariciparea unui număr cât mai mare de 

elevi la concursuri, olimpiade și activități în vederea atingerii obiectivelor propuse și  aindicatorilor 

din Legea Calității 
Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1Participarea  elevilor la 

concursurile 

școlare(Olimpiade, 

Concursuri pe 

meserii),fazele pe scoală, 

fazele pe municipiu și 

chiar fazele nationale. 

Clasarea pe locurile 

fruntașe la 

concursurile pe 

meserie și o 

prezentare onorabilă 

la olimpiadele de la 

disciplinele 

teoretice 

Decembrie- 

mai an școlar 

2017-2018 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cadrele 

didactice din 

şcoală, elevi 

 

2.Organizarea de diferite 

activităti în cadrul școlii si 

al fiecarei catedre, pentru 

constientizarea rolului 

activ al școlii în formarea 

tinerilor de mâine din 

cadrul Liceului tehnologic 

Dacia 

Organizarea de 

diferite activități la 

nivelul școlii și al 

fiecărei catedre în 

vederea atingerii 

obiectivelor propuse 
Organizarea de 

sesiuni de 

comunicari  și 

referate ale elevilor 
Vizite la muzee si 

diferite locașuri de 

cult. 
Organizarea de 

festivităti dedicate 

zilei naționale, 

unirii principatelor, 

proclamării 

independenței de 

stat, zilei Europei . 
Organizarea de 

festivităti de 8 

Martie și de 

Dragobete. 

 Responsabilii 

comisiilor 

metodice 
Responsabil 

coordonator 

programe și 

proiecte de la 

nivelul unității 

Cadrele 

didactice din 

şcoală, elevi 

 

Resurse  Resurse interne, extrabugetare, Consilul Local 

 

 

 

Prioritatea 3.  Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera 
Obiectivul 3.1 Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile 

personale cu nevoile pieţei muncii  
Ținta3.1. Furnizarea serviciilor de consiliere pentru carieră pentru toţi elevii şcolii si implicarea 

partenerilor comunitari în activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră  
Context: Şcoala, ca instituţie socială cu funcţii multiple, trebuie să răspundă nu doar nevoilor 

informaţionale ale elevului, ci şi a celor psihologice şi sociale. Prioritatea  educaţiei este pregătirea 

elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente 



delincvente, sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se 

facă mai mult în această direcţie.. Aceste activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce ţin strict de 

competenţa consilierului şcolar.  
Consilierului şcolar are ca obiectiv şi competenţă evaluarea psihologică a elevului, atât de necesară în 

orientarea carierei. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat şi într-o atmosferă degajată.Se 

impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte ȋn vederea finalizării traseului profesional 
Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1.Elaborarea şi 

implementarea 

planului de activităţi 

al cabinetului de 

consiliere pentru 

carieră  

Plan de activităţi 

elaborat şi 

implementat în 

proporţie de cca 

75%  

 

15 octombrie 

2017 
Dirigintii 
Consilierul scolar 

Consiliul Local 

2. Amenajarea unui 

punct de informare în 

cadrul cabinetului de 

consiliere pentru 

carieră 

Punct de informare 

amenajat şi 

actualizat 

săptămânal  

 

15 octombrie 

2017 
Consilierul scolar 
Reponsabilul 

Comisiei metodice 

tehnice 

Consiliul Local 
Agenti 

economici 

3. Incheierea de 

acorduri de parteneriat 

cu agenții economici 

în vederea asigurarii 

pregatirii practice a 

elevilor și a angajarii 

absolvenților 

Incheierea a minim 

8 acorduri de 

parteneriat cu 

agentii economici 

din domeniul 

transporturilor  

An scolar 

2017-2018 
Responsabilul 

Comisiei metodice 

tehnice 

Agenti 

economici cu 

care  scoala are 

relatii de 

parteneriat 

4. Consilierea  

părinților cu privire la 

pregatirea practică a 

elevilor  si 

posibilitațile de 

angajare a acestora la 

agentii economici cu 

care școala 

colaborează 

Planificarea 

sedintelor cu 

părintii 
Chestionare de 

satisfacție 

Sedintele cu 

parintii din  

decembrie și 

mai an școlar 

2017-2018 

Responsabilul 

Comisiei metodice 

tehnice 
Diriginții 

Agenti 

economici cu 

care  școala are 

relatii de 

parteneriat 

Resurse:  autofinanțare (cca 500lei) 

 

 
 

 

 

 

Prioritatea 4. Preocuparea susţinută pentru activităţi legate de promovarea imaginii şcolii. 
Obiectivul 4.1. Promovarea imaginii si a valorilor scolii in comunitate . 
Ținta4.1.Dezvoltarea de partenerialte școlare in vederea integrarii sociale 

Context: Din analiza interna efectuata a reieşit că este necesară promovarea şcolii ȋn unitatile 

de ȋnvatamant gimnazial pentru a realiza planul de scolarizare propus si pentru promovarea 

eficienta a specializarilor proprii : tehnician transporturi si tehnician electrician – 

electronist auto, iar pentru şcoala profesională mecanic auto. 

 



Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1.Iniţierea de 

parteneriate cu şcoli 

generale în vederea 

eficientizării 

proceselor de ofertare 

Creşterea 

numărului de elevi 

care optează 

pentru şcoala cu 

10%  

15 iunie 2018 

 
Consiliul de 

Administraţie 
Şcoli generale 

din judeţul 

Ilfov, judetul 

Giurgiu si 

sectoarele 3,4,5 

2.Organizarea “Zilei 

porţilor deschise” 
Participarea unui 

număr de 50 de 

persoane din 

comunitatea locală 

la «Zilele porţilor 

deschise »  
Celpuţin 30 de 

like-uri pe pagina 

de Facebook  

a şcolii 

Aprilie 2018 Directorul 
Consiliul de 

Administraţie 
Comisia de 

promovare a 

imaginii 

Şcoli generale 

din judeţul 

Ilfov, județul 

Giurgiu și 

sectoarele 3,4,5 

 

3.Încheierea de 

parteneriate cu 

instituţii culturale 

Mimim un 

parteneriat  

 

15 decembrie 

2017 
Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

Palatul national 

al copiilor, 

teatre 

 4. Realizarea de 

materiale 

promotionale pentru 

participarea la târguri 

de oferte educaţionale 

si la acțiuni de 

promovare în școli 

gimnaziale 

Afise, flayere, 

postere în care 

este prezentata 

oferta 

educatională 

pentru anul scolar 

2018-2019 

15 martie 2018 Consiliul de 

Administraţie 
Comisia de 

promovare a 

imaginii 

Cadre didactice 

si elevi din 

scoală 

Resurse materiale: Calculator, imprimantă , bugetul școlii( 1500lei) 
Obiectivul 4.2. Promovarea imaginii unitatii in comunitate prin realizarea site-ului scolii. 
 Ținta 4.2.Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii unitatii pe termen lung 

Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1,Înfinţarea 

platformei site-ului 
Înfinţarea 

platformei site-

ului 

1 noiembrie 

2017 

Informaticianul 

școlii 
Cadre didactice 

si elevi din 

scoală 

2.Postarea activităţilor  

desfasurate pe site 
 

Accesare site de 

30% dintre parinti 

in termen de 6 

luni de la 

inființare 

15 aprilie2018 Informaticianul 

școlii 
Comisia de 

poularizare a 

imaginii școlii 

Cadre didactice 

si elevi din 

scoală 

Resurse materiale: internet, calculatoare  
Prioritatea 5. Creşterea calităţii resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor 

organizaţionale şi asigurarea calităţii instruirii şi educaţiei.        

Obiectivul 5.1. Formarea cadrelor didactice 
Ținta 5.1 Implicarea cadrelor didactice în activități de formare și de pregatire profesională. 
Context:Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care 

le integrează. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele deziderate: 

 dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate; 



 motivarea resurselor umane existente; 

 utilizarea la un înalt nivel a potenţialului uman existent; 
 

Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

Elaborarea 

programului de 

formare a cadrelor 

didactice 

Aprobarea în CA,  

a listei 

programelor de 

formare propuse 

pentru finanţare 

Septembrie-

octombrie 2017 
- Responsabilul 

Comisiei de 

Formare continuă; 

 

- Consiliul de 

Administraţie; 

 - Comisia 

CEAC. 

Prevederea de 

fonduri pentru 

activitatea de formare 

in bugetul şcolii 

Cuprinderea în 

bugetul şcolii a 

fondurilor 

necesare pentru 

cursuri de 

formare şi de 

perfecţionare a 

unui numar de 

min 1/3 din 

totalul cadrelor 

didactice+ cadre 

didactice 

auxiliare. 

Septembrie-

octombrie 2017 
- Directorul; 

 - Consiliul de 

Administraţie; 

 

Consiliul Local. 

Înscrierea la cursuri 

şi activităţi de 

pregătire profesională 

a cadrelor didactice 

care trebuie 

stabilizate 

Înscrierea unui 

număr  cât mai 

mare de cadre 

didactice la 

programele de 

formare. 

An scolar 2017-

2018 
 Responsabilul 

Comisiei de 

Formare continuă; 

- Cadrele didactice 

implicate 

CEAC 
-Cadrele didactice 

implicate 

Resurse materiale - Calculator, imprimantă,  resurse bugetare proprii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 6. Crearea unui sistem de management al informaţiei 

Obiectivul 6.1.Creşterea eficienţei circulaţiei informaţiei în vederea desfăşurării procesului de 

învăţământ în bune condiţii 
Ținta 6.1. Accesul cadrelor didactice la informaţii de ultimă oră 
Context: Reforma actuală a învăţământului profesional şi tehnic se caracterizează printr-o dinamică 

crescută în domeniul organizării învăţării, schimbări repetate ale politicilor educaţionale, a legislaţiei în 

domeniu, a planurilor cadru şi a programelor şcolare. Toate acestea necesită o informare în timp util a 

tuturor factorilor din şcoală 



Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

Legarea tuturor 

cabinetelor la internet 

Creşterea 

numărului de 

profesori care obţin 

informaţii de pe 

internet 

1 februarie 2018 

Director 
Informatician 
Administrator de 

patrimoniu 

 

Casuţă e-mail pentru 

toate cadrele didactice 

Obţinere de 

informaţii de la 

diferiţi parteneri 
15 octombrie 

Cadre didactice 

Informatician  

 

Cadre didactice 

Cadre didactice 

auxiliare 

Perfectionarea  

personalului 

administrative( 

secretariat, 

contabilitate, 

administratie, 

biblioteca) ȋn vederea 

folosirii tehnicii de 

calcul. 

Imbunatăţirea 

folosirii tehnicii de 

calcul pentru 

transmiterea 

eficienta a 

informaţiilor 

permanent Echipa managerial  
informatician 

Consiliul  local 

Resurse materiale – resurse interne 

Obiectivul 1.2. Promovarea imaginii unitatii in comunitate prin realizarea site-ului scolii. 

 Ținta1.2.Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii unitatii pe termen lung 

Măsuri/Acțiuni Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Parteneri 

1,Înfinţarea platformei 

site-ului 
Înfinţarea 

platformei site-ului 

1 noiembrie 

2017 

Informaticianul 

școlii 
Cadre didactice 

si elevi din 

scoală 

2.Postarea activităţilor  

desfasurate pe site 
 

Accesare site de 

30% dintre parinti 

in termen de 6 luni 

de la infiintare 

15 aprilie2018 Informaticianul 

școlii 
Comisia de 

poularizare a 

imaginii școlii 

Cadre didactice 

si elevi din 

scoală 

Resurse materiale – internet, calculatoare  

 

 

 

 

3.3. Planul de şcolarizare pentru anul 2017 – 2018 

 

Numărul total de elevi înscrisi pe nivel, filieră,profiluri și pe domenii de pregătire profesională 

 

Nr.crt. Nivel Filiera 
Profil / 

Domeniul 
Calificarea 

profesionala Numar clase 
Numar 

elevi 

1 Liceal zi Tehnologica 
Tehnic / 

Mecanic 
Tehnician 

transporturi 
a 

IX-a 1 28 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Mecanic 
Tehnician 

transporturi 
a X-

a 1 15 



    Tehnologica 
Tehnic / 

Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 
a X-

a 1 13 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Mecanic 
Tehnician 

transporturi 
a 

XI-a 1 15 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 
a 

XI-a 1 16 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Mecanic 
Tehnician 

transporturi 

a 

XII-

a 0.5 9 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 

a 

XII-

a 0.5 9 

2 
Scoala 

profesionala   Mecanic Mecanic auto 
a 

IX-a 1 38 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Mecanic Mecanic auto 
a X-

a 1 32 

    Tehnologica 
Tehnic / 

Mecanic Mecanic auto 
a 

XI-a 1 16 

3 

Liceal 

frecventa 

redusa Teoretica Real 
Matematica 

informatica 
a 

IX-a 1 28 

    Teoretica Real 
Matematica 

informatica 
a X-

a 1 36 

    Teoretica Real 
Matematica 

informatica 
a 

XI-a 1 40 

    Teoretica Real 
Matematica 

informatica 

a 

XII-

a 1 35 

    Teoretica Real 
Matematica 

informatica 

a 

XIII-

a 1 39 

 

 

 

3.4. Planul de parteneriat al şcolii  

 

Activitati  Resurse  Termene Responsabili Indicatori 

Menţinerea şi dezvoltarea 

sistemului de comunicare 

cu partenerii educaționali 

locali 

Graficul 

activităţilor 

extracurriculare 

și extraşcolare 

Pe parcursul 

anului scolar 

Director 

 

Se vor realiza 3 

programe/activităţi cu 

unitati similare 

Continuarea acţiunilor de 

personalizare a unității de 

Comitetul de 

părinţi şi 

Permanent  Director 

 

50% din elevi vor accesa 

pagina de facebook a 



învăţământ Consiliul Local liceului 

Inițierea și derularea unor 

programe de ajutorare a 

familiilor aflate în situații 

dificile 

Burse sociale, 

rechizite 

Pe parcursul 

anului scolar 

Director 

educativ 

Derularea a cel puţin 2 

programe de ajutorare a 

familiilor aflate în situaţii 

dificile pe parcursul 

acestui an şcolar 

Derularea unor servicii 

comunitare de impact, fie ca 

proiect, fie ca aplicație 

practică a unui curs opțional 

în care elevii învață 

efectuând servicii în 

beneficiul comunității 

Pliante de 

prezentare 

proiecte 

Pe parcursul 

anului scolar 

Director 

educativ 

Diriginti 

Cel puţin 20 de copii 

institutionalizati vor 

beneficia de ajutoare până 

la sfârşitul anului şcolar 

 

3.5. Planul de dezvoltare profesională a personalului   

 

Activități  Resurse  Termene Responsabili Indicatori 

Activităţi de formare 

periodică şi continuă 

organizate de instituţii 

abilitate 

Cadre didactice, 

Fişa de asistenţă, 

Oferta CCD, 

Materiale, 

referate elaborate 

în acest sens, 

Permanent Director 

Responsabili 

catedre CEAC 

Adeverinţe şi/sau 

certificate de formare 

continuă obţinute de către 

cel puţin 5 cadre didactice 

ce au participat la cursuri 

pentru învăţarea 

metodelor de predare- 

învăţare activ-

participative 

Activităţi de perfecţionare 

organizate la nivelul 

catedrelor şi ariilor 

curriculare (comunicări, 

mese rotunde, colocvii) 

Cadre didactice, 

Fişa de asistenţă, 

Oferta CCD, 

Materiale, 

referate elaborate 

în acest sens, 

Lunar Responsabil 

perfecţionare 

Responsabili 

arii curriculare 

Adeverinţe şi/sau 

certificate de formare 

continuă obţinute de către 

cel puţin 5 cadre didactice 

ce au participat la cursuri 

pentru învăţarea 

metodelor de predare- 

învăţare activ-

participative 

Asistenţe la ore, discuţii 

individuale, consiliere cu 

fiecare cadru didactic 

Fişe de asistenţă 

Cadre didactice 

Lunar Responsabil 

perfecţionare 

Director  

Participarea cadrelor 

didactice la cel puţin o 

activitate pe semestru 

susţinută în cadrul 

comisiilor metodice 

Lecţii demonstrative 

susţinute de cadrele 

didactice cu experienţă 

Materiale 

didactice  

Programe CDȘ 

Semestrial Responsabil 

perfecţionare 

Director 

Participarea cadrelor 

didactice la cel puţin o 

activitate pe semestru 



susţinută în cadrul 

comisiilor metodice 

 

 

Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi 
evaluare 
 

 

4.1. Organizarea procesului de consultare şi implicarea 

partenerilor la elaborarea planului  

 

Pentru a putea evalua posibilităţile de realizare a prezentului proiect de dezvoltare instituţională, 

respectiv de punere în practică a misiunii şcolii, am făcut un scurt inventar al resurselor 

materiale, umane şi financiare existente şi le-am pus în balanţă cu ceea ce ne dorim să devină 

unitatea şcolară în următorii ani: 

 Un liceu tehnologic modern, cu accentul pus pe şcolarizarea tinerilor pe ruta de 

profesionalizare, cu o bază materială corespunzătoare cerinţelor actuale;  

 O şcoală cu puternice legături în piaţa agenţilor economici din zonă, care să poată oferi 

serviciile educaţionale de care tinerii comunităţii locale au nevoie .Nu în ultimul rând estimăm că 

o mare parte din populaţia şcolară din zona adiacentă Bucureştiului va fi absorbită şi calificată în 

şcoala noastră ţinând cont de existenţa a numeroaselor oportunitati de angajare in domeniul auto; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice pentru aderarea la proiecte naţionale, la programe 

comunitare, preocuparea lor pentru formarea continuă înregistrează deja o vizibilă creştere, 

situându-se pe o pantă ascendentă.  

 Deschiderea către Uniunea Europeană cât şi cunoaşterea politicilor de integrare 

europeană de către din ce în ce mai multe cadre didactice, diseminarea în şcoală a informaţiilor 

asimilate de un nucleu de profesori care au urmat cursuri de integrare europeană, face posibilă 

adaptarea de specializări şi calificări cu inserţie pe piaţa muncii atât în Bucureşti cât şi în zona 

rurală învecinată. În condiţiile creşterii ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în defavoarea 

marilor întreprinderi industriale precum şi datorită dezvoltării zonelor periferice ale capitalei, 



absolvenţii noştri se vor putea integra în comunităţile de origine practicând meseriile pentru care 

au fost pregătiţi.  

 Buna colaborare cu partenerii actuali ai şcolii şi rezultatele îmbucurătoare întăresc 

fezabilitatea ţintei propuse şi a opţiunilor alese în domeniul parteneriatelor locale.  

 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi 

actualizare a planului 

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al școlii. Procesul de 

monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 Întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare  

 Includerea de acțiuni specific în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, 

ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor.  

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de 

Administrație, revizuire periodică și corecții.  

 Se vor înregistra rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a planului de acțiune și 

se vor compara cu rezultatele așteptate. 

 Se   vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcție de momentul ales (evaluare inițială, 

formativă, sumativă) și de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, calitatea 

serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare. Se va urmări eficiența utilizării 

resurselor financiare, materialele, umane, informaționale și de timp 

  Se va evalua calitatea și eficiența managementului de proiect cu rolurile partenerilor 

implicați și cu responsabilitățile persoanelor din echipa proiectului.  

 Se vor desfășura activități de bilanț semestrial 

 Se vor evalua experiențele noi și modelele dezvoltate, strategiile de continuare și 

extindere prin intermediul reuniunilor de bilanț 

 Se vor analiza cauzele unor evenimente, eșecuri în atingerea țintelor propuse în planul 

operațional și se vor întocmi planuri de îmbunătățire  

 

Programul activității de monitorizare și evaluare 

Tipul activității Responsabilitatea Frecvența Datele întâlnirilor de 



monitorizării și 

evaluării 

monitorizării analiză 

Întocmirea seturilor de 

date care să sprijine 

monitorizarea țintelor 

Responsabilii 

Comisiilor metodice 

lunar Ianuarie 

Iunie 

Monitorizarea periodică 

a implementării 

acțiunilor individuale 

Coordonator CEAC trimestrial Decembrie  

Aprilie  

Comunicarea acțiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obținute 

Responsabilii 

Comisiilor metodice 

trimestrial Decembrie  

Aprilie  

Analiza informațiilor 

privind progresul 

realizat în atingerea 

țintelor 

Coordonator CEAC anual  Iunie 

Stabilirea metodologiei 

de evaluare a 

indicatorilor de 

evaluare și a impactului 

asupra comunității 

Consiliu de 

Administrație  

anual Septembrie 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea țintelor 

Coordonator CEAC anual  Iunie 

Evaluarea progresului 

în atingerea țintelor 

Consiliu de 

Administrație 

anual  Iunie 

Actualizarea acțiunilor 

din PAS în lumina 

evaluarii 

Echipa de 

implementare 

anual Septembrie 

 


