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SCURT ISTORIC 

Unitate de învățământ cu tradiție în mediul educațional românesc, Liceul Tehnologic 
de Metrologie Traian Vuia își are începuturile ca Școală Tehnică Medie de Metrologie, în 
anul școlar 1949-1950. Ulterior, după înființarea în 1951 a Institutului Național de 
Metrologie, școala își va muta sediul în locația actuală, pentru ca, din anul 1955, să devină 
Liceu de Metrologie, cu profil unic în țară, fiind parte a Complexului Metrologic. Denumirea 
liceului s-a schimbat de câteva ori până în prezent: 1979- Liceul Industrial nr. 17 de 
Metrologie, 1990- Liceul de Metrologie „Traian Vuia”, 2012- Liceul Tehnologic de 
Metrologie „Traian Vuia”. 

Denumirea actuală a liceului este legată de personalitatea lui Traian Vuia, inventator 
român, pionier al aviației mondiale. Data de 18 Martie 1906 a rămas în istoria aviației 
mondiale datorită faptului că atunci Traian Vuia a realizat primul zbor autopropulsat cu un 
aparat mai greu decât aerul. 

Pentru cadrele didactice și elevii liceului, Traian Vuia a devenit simbolul performanței 
și al depășirii propriilor limite. Printre realizările elevilor se numără câștigarea concursului 
video „5 motive în 5 minute”, din cadrul celei de a 6-a ediții a Proiectului „5 Licee 5 Muzee”, 
ca și participarea la acțiuni de voluntariat și alte acțiuni organizate la nivelul municipiului. 

De asemenea, în perioada 06-10 aprilie 2015, liceul a găzduit cea de a 66 ediție a 
Olimpiadei Naționale de Matematică. 

În anul școlar 2017- 2018, școala noastră a fost candidat pentru obținerea titulaturii de 
Școală Ambasador a Parlamentului European. În acest sens, în cadrul programului s-au 
desfășurat numeroase activități care au ca scop informarea tinerilor cu privire la Uniunea 
Europeană. In urma unei implicări colective, liceul a primit titlul de Școala Ambasador a 
Parlamentului european. Liceul găzduiește anual simpozioane cu tematică tehnică. De 
asemenea, este implicat în diverse parteneriate 
În anul şcolar 2002-2003 şcoala funcţiona cu 42 clase,  cu un total la începutul anului de 1050 
elevi, în anul şcolar 2003-2004 -41 clase, în anul şcolar 2004-2005, 43 clase, în 2005-2006, 
42 de clase (1165 elevi) iar în anul şcolar 2006-2007, 40 clase, în anul şcolar 2007-2008, 40 
de clase cu un efectiv de 1047 elevi, in anul școlar 2007-2008, 39 de clase cu un efectiv de 
989. 

În anul 2012-2013 in liceu au funcţionat 29 clase din care 8 clase cu specializarea matematică 
- informatică, 21 clase cu profil tehnic. 

 In anul școlar2013-2014 au funcţionat 23 clase din care 7 clase cu specializarea matematică -  
informatică, 16 clase cu profil tehnic. 

În anul școlar2014-2015 au funcţionat  19 clase din care 5 clase cu specializarea matematică -  
informatică, 14 clase cu profil tehnic. 

În anul școlar2015-2016 au funcţionat  15 clase din care 4 clase cu specializarea matematică -  
informatică, 11 clase cu profil tehnic.  
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În anul școlar 2016-2017  au funcționat  15 clase din care 4 clase cu specializarea matematică 
-  informatică, 1 clasă științele naturii, 10 clase cu profil tehnic 

În anul școlar 2017-2018  au funcționat 15 clase din care 4 clase cu specializarea matematică -  
informatică, 2 clase științele naturii, 9 clase cu profil tehnic. 

În prezent, în liceu sunt 13 clase, dintre care 7 au profil teoretic - 4 matematică - informatică 
(intensiv informatică), 3 științele naturii și 6 au profil tehnic - tehnician metrolog, tehnician în 
automatizări și tehnician proiectant CAD.   

Continuând tradiția învățământului metrologic, liceul are parteneriate de practică atât 
cu Institutul Național de Metrologie Legală, cât și cu Institutul Național de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA, Turbomecanica, elevii beneficiind atât de o 
bază materială modernă, dar și de vastele cunoștințe ale specialiștilor în domeniu. 
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PARTEA 1 – CONTEXTUL 

 

1.1 VIZIUNEA ȘCOLII 

 

LICEUL  TEHNOLOGIC DE   METROLOGIE   TRAIAN VUIA   ÎŞI   PROPUNE   SĂ   
OFERE: 

 
 
 

 
 OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL 

TEORETIC ŞI TEHNIC; 

 FORMARE ÎN SPIRITUL PERFORMANŢEI ŞI 

AL TOLERANŢEI; 

 
 
        

 
 
 

 
 
 

 DISPONIBILITATE PENTRU INSTRUIRE 

CONTINUĂ A TINERILOR NOSTRI ABSOLVENŢI; 

 EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU  O CARIERĂ 

DE DIMENSIUNE EUROPEANĂ. 
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1.2. MISIUNEA ȘCOLII 

 

1.2.1. Scopul existenței școlii 

 

Răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui 

tânăr, pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă să se integreze 

competent şi activ în comunitate. 

 

1.2.2. Valorile promovate 

 
 
Școala oferă:  
 

  OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ÎN DOMENIUL 

TEORETIC ŞI TEHNIC; 

 FORMARE ÎN SPIRITUL PERFORMANŢEI ŞI 

AL TOLERANŢEI; 

 DISPONIBILITATE PENTRU INSTRUIRE 

CONTINUĂ A TINERILOR NOŞTRI 

ABSOLVENŢI; 

 EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU  O CARIERĂ DE DIMENHUNE 

EUROPEANĂ. 
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1.2.3. Motivația continuării existenței școlii în comunitatea locală 

Metrologia cuprinde toate aspectele teoretice și practice ale măsurărilor, indiferent de 
domeniul de aplicare.. Controlul metrologic se realizează prin: autorizări, aprobări de model, 
avizări de punere in funcțiune, etalonări, verificări metrologice inițiale si periodice, verificări 
după reparare sau modificări, verificări si testări inopinate, supraveghere metrologica. Aceste 
acțiuni sunt realizate de către laboratoarele de metrologie.  

Liceul nostru pregăteşte personal calificat în domeniu. În colaborare cu familiile 
elevilor şi factorii locali activi oferta educaţională se diversifică, astfel oferta este bazată pe 
cererea de piaţă, așa încât procentul de încadrare a absolvenţilor în muncă să se majoreze și să 
crească accesul în învățământul secundar superior .  

1.3. Profilul actual al școlii 

AMPLASAMENT: 
 
Liceul Tehnologic de Metrologie TRAIAN VUIA este situat pe Şos. Vitan-Bârzeşti, 

nr.11, sector 4, Bucureşti, în vecinătatea Institutului Naţional de Metrologie, institut 
profilat pe etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare, asigurarea uniformităţii, 
transmiterii şi conservării unităţilor de măsură S.I. 

 
EVOLUŢIE: 

 
 1950: Şcoala Medie Tehnică de Metrologie; 
 1955: Şcoala Tehnică de Metrologie ; 
 1968: Liceul Industrial de Metrologie; 
 1979: Liceul Industrial nr. 17 de Metrologie; 
 1990: Liceul de Metrologie TRAIAN VUIA  

2012: Liceul Tehnologic de Metrologie TRAIAN VUIA 
 

TIPURI DE PROFILE ŞI MESERII 
 
 a)  LICEU 
 - profil tehnic / specializări:  

- tehnician în automatizări 
- tehnician operator tehnică de calcul  
- tehnician metrolog 
- tehnician proiectant CAD 

- profil teoretic: 
- matematică – informatică - intensiv informatică; 
- științele naturii.  
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b) ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII: a funcţionat din 2004 cu 2+1+2 ani de şcolarizare până 
în anul 2013; calificarea elevilor: după 2 ani lucrători în mecanică fină, iar după 5 ani 
tehnician  metrolog. Din anul 2009, datorită noilor prevederi MECȘ pregătirea se realizează 
numai prin liceu tehnologic.  

 
STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE 
 

În anul şcolar  2015 – 2016 au fost înscrişi la: 
 
Tip învăţământ Nr. elevi Procent 
Învăţământ liceal-real 85 25,60% 
Învăţământ liceal-tehnologic 247 74,40% 
Total 332 100% 
 
Tip învăţământ Calificare Număr 

elevi 
Procent 
calificare 

Tehnic Ciclu 
inferior 

Domeniul electric 52 15,66% 
Electronică si automatizări 56 16,86% 
Mecanica  43 12,95% 

Ciclu 
superior 

Tehnician în automatizări 62 18,67% 
Tehnician operator tehnica de calcul 19 5,72% 
Tehnician metrolog 15 4,51% 

Real Matematica - informatică 85 25,60% 
Total  332  
 
În anul şcolar  2016 – 2017 au fost înscrişi la: 
 
Tip învăţământ Nr. elevi Procent 
Învăţământ liceal-real 114 35,73% 
Învăţământ liceal-tehnologic 205 64,27% 
Total 319  
 
Tip învăţământ Calificare Număr 

elevi 
Procent 
calificare 

Tehnic Ciclu 
inferior 

Domeniul electric 60 18,80% 
Electronica si automatizări 42 13,16% 
Mecanica  15 4,7% 

Ciclu 
superior 

Tehnician in automatizări 38 11,91% 
Tehnician metrolog 33 10,35% 

Real Matematica-informatica 84 26,34% 
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Tip învăţământ Calificare Număr 
elevi 

Procent 
calificare 

Științele naturii 30 9,5% 
Total  319  
 
În anul şcolar  2017 – 2018 au fost înscrişi la: 
 
Tip învăţământ Nr. elevi Procent 
Învăţământ liceal-real 146 44,37 
Învăţământ liceal-tehnologic 183 55,63 
Total 329  
 
Tip învăţământ Calificare Număr 

elevi 
Procent 
calificare 

Tehnic Ciclu 
inferior 

Domeniul electric 38 11,55% 
Electronica și automatizări 34 10,35% 

Ciclu 
superior 

Tehnician în automatizări 38 11,55% 
Tehnician metrolog 43 13,07% 
Tehnician CAD 30 9,12% 

Real Matematică-informatică 92 27,96% 
Științele naturii 54 16,41% 

Total  329  
 
În anul şcolar  2018 – 2019 sunt înscrişi la: 
 
Tip învăţământ Nr. elevi Procent 
Învăţământ liceal-real 180 53.25% 
Învăţământ liceal-tehnologic 158 47.75% 
Total 338  
 
Tip învăţământ Calificare Număr 

elevi 
Procent 
calificare 

Tehnic Ciclu 
inferior 

Domeniul electric 43 12.72% 

Electronica și automatizări 13 3.85% 
Ciclu 
superior 

Tehnician în automatizări 35 10.35% 
Tehnician metrolog 53 15.68% 
Tehnician CAD 14 4.14% 

Real Matematica-informatica 97 28.62% 
Științele naturii 83 24.55 

Total  338  



 

9 
 

 

1.4. Analiza succeselor obținute pe parcursul anului școlar 2017-2018 

PERFORMANŢE ALE ELEVILOR ÎN ULTIMII ANI 

PREMII OBŢINUTE LA OLIMPIADE DISCIPLINE TEHNOLOGICE  
 
REZULTATE OBŢINUTE LA ETAPA MUNICIPALĂ A OLIMPIADEI PE 
DISCIPLINE TEHNOLOGICE 2016 

Nr. 
crt 

Profil Domeniu Clasa 
Numele şi 
prenumele 
elevului 

Şcoala de 
provenienţă 
(denumire, 
localitate, judeţ) 

Locul 
obţinut 

Cadre 
didactice 
care au 
pregătit 
elevul 

1 Electric  
Electronica 
automatizări 

a XI-a C 
Chira 
Cristian 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Locul III + 
calificare 
etapa 
națională 

Popa Raluca 

 
REZULTATE OBŢINUTE LA ETAPA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI PE 
DISCIPLINE TEHNOLOGICE 2017 
Nr. 
crt.  

Profil  Domeniu  Clasa  Numele şi 
prenumele 
elevului  

Şcoala de 
provenienţă  
(denumire, 
localitate, judeţ) 

Locul obţinut  Cadre 
didactice  
care au 
pregătit 
elevul  

1 Electri
c  

Electronica 
automatizari 

a XII-a 
C 

Chira Cristian Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Locul III+ 
calificare etapa 
națională 

Popa Raluca 

 

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ I-FEST- TUNISIA- CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE PROIECTE DE CERCETARE 

 

Nr. 
crt  

Profil  Domeniu  Clasa  
Numele şi 
prenumele 
elevului  

Şcoala de 
provenienţă  
(denumire, 
localitate, judeţ) 

Locul obţinut  
Cadre didactice  
care au pregătit 
elevul  

1 Electric  
Electronica 
automatizări 

a XII-a C Chira Cristian 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Medalia de 
bronz 

Popa Raluca 
dr.ing. Mircea 
Ignat - ICPE 

 
PREMII OBŢINUTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DISCIPLINE TEHNOLOGICE 
– 
 
ROSEF 2017- Suceava 
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Nr. 
crt.  

Profil  Domeniu  Clasa  
Numele şi 
prenumele 
elevului  

Şcoala de 
provenienţă  
(denumire, 
localitate, judeţ) 

Locul 
obţinut  

Cadre 
didactice  
care au 
pregătit 
elevul  

1 Electric  
Electronica 
automatizări 

a XI-a C Chira Cristian 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Medalia 
de aur 

Popa 
Raluca 

2 Electric  
Electronica 
automatizări 

a XI-a C Timar Andrei 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Medalia 
de aur 

Popa 
Raluca 

 
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE CULTURĂ TEHNICĂ GENERALĂ ȘI 
ABILITĂȚI DE MUNCĂ „HENRY COANDA- UN OM ÎNAINTEA TIMPULUI SĂU”.  

Rm. Vâlcea  - Mai 2017 

Nr. 
crt.  

Profil  Domeniu  Clasa  
Numele şi 
prenumele 
elevului  

Şcoala de 
provenienţă  
(denumire, 
localitate, judeţ)  

Locul 
obţinut  

Cadre 
didactice  
care au 
pregătit 
elevul  

1 Electric  
Electronica 
automatizări 

a X-a B 
FLOREA 
FLORIN 

Liceul Tehnologic de 
Metrologie Traian 
Vuia 

PREMIUL 
III 

Popa Raluca 

2 Electric  
Electronica 
automatizări 

a X-a B 
FURTUNĂ 
IONEL 

Liceul Tehnologic de 
Metrologie Traian 
Vuia 

PREMIUL I Popa Raluca 

3 Electric  
Electronica 
automatizări 

a XI-a C 
Chira 
Cristian 

Liceul Tehnologic de 
Metrologie Traian 
Vuia 

PREMIUL 
II Popa Raluca 

 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE CULTURĂ TEHNICĂ GENERALĂ ȘI 
ABILITĂȚI DE MUNCĂ „HENRY COANDA- UN OM ÎNAINTEA TIMPULUI SĂU”.  

Rm. Vâlcea - Mai 2018 

Nr. 
crt.  

Profil  Domeniu  Clasa  
Numele şi 
prenumele 
elevului  

Şcoala de 
provenienţă  
(denumire, 
localitate, judeţ)  

Locul 
obţinut  

Cadre 
didactice  
care au 
pregătit 
elevul  

1 Electric  
Electronica 
automatizări 

a X-a B 
DOBRESCU 
ANDREEA 

Liceul Tehnologic de 
Metrologie Traian 

MENTIUNE Popa Raluca 
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Vuia 

2 Electric  
Electronica 
automatizări 

a X-a B 
FURTUNĂ 
IONEL 

Liceul Tehnologic de 
Metrologie Traian 
Vuia 

MENTIUNE Popa Raluca 

 

PREMII OBŢINUTE LA SIMPOZIOANE DISCIPLINE TEHNOLOGICE  

SIMPOZION MUNICIPAL „INVENȚII DE-A LUNGUL TIMPULUI MAI 2018” 

Nr. 
crt.  

Profil  Domeniu  Clasa  Numele şi 
prenumele elevului 

Şcoala de 
provenienţă  
(denumire, 
localitate, 
judeţ)  

Locul 
obţinut  

Cadre 
didactice  
care au 
pregătit 
elevul  

1 Electric  Electronica 
automatizări 

a XI-aB Chilea Alexandru,  
Florea Florin 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul I Cerchez 
Iuliana 

2 Electric  Electronica 
automatizări 

a X-aD Dima Mădălina 
Ioana, Dobrescu 
Andreea 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul I Bănescu 
Magdalena 

3 Electric  Electronica 
automatizări 

a IX-a C Rizea Alin Marian, 
Simion Mădălna 
Carmen 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul I Georgescu 
Gratiela 

4 Electric  Electronica 
automatizări 

a XII-
aC 

Chira Cristian, 
Timar Cezar Andrei 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul II Popa Raluca 

5 Electric  Electronica 
automatizări 

a X-aD Constantin Cosmin 
Sorin și Teișanu 
Ionuț 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul II Irimia 
Floarea 

6 Electric  Metrologie a XI-a C Dragne Alin Cornel 
și Rosu Alin 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul II Ciobanu 
Roxana 

7 Real Matematica 
Informatică 

a X-a A Sandu Alexandra, 
Gherorghe Elena 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Premiul III Gâdea 
Sănduțu 
Ionela 

8 Electric  Electronica 
automatizări 

a XI- a 
B 

 
Pluti Sorin 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

MENTIUNE Cerchez 
Iuliana  

9 Electric  ELECTRIC a X-a C  Liceul MENTIUNE Georgescu 
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Zamfir Alexandru Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

Grațiela 

10 Electric  Electronica 
automatizări 

 a X-a D Dima Ștefania și 
Mihăilescu David 

Liceul 
Tehnologic de 
Metrologie 
Traian Vuia 

MENTIUNE Bănescu 
Magdalena 
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1.5 Contextul național 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită 
pentru educaţia şi formarea profesională se numără:  

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;  
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;  
 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;  
 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;  
 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;  
 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;  
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030;  
 Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;  
 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune 

şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;  
 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;  
 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome pentru perioada 2014-2020;  
 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;  
 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;  

 
 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;  
 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030;  
 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;  
 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru 

perioada 2011-2020;  
 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.  

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 
următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 
pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa 
de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 
63% până în 2020, față de 57,2% în 2014  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 
auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 
pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi 
formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;  
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă 
cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea 
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  
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3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;  
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;  
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.  
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 
formare profesională, având ca ținte strategice:  
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 
profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 
dobândite în context nonformal şi informal;  
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;  
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 
strategice:  
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;  
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale 
la nivel de sistem;  
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;  
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în 
evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;  
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.  
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:  
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 
4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014.  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 
cadrul programelor de formare profesională;  
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.  
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Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin 
strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos: 

 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a 
și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și 
particularizând competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale 
învățării.  
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:  
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;  
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;  
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.  
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în 
conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de 
învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.  
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen 
de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.  
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul 
postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat 
pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în 
învățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8.  
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Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al 
calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 
pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare 
regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea 
de învățământ, operatorul economic și elev.  
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:  
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca 
parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui 
contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în 
formarea profesională a elevilor;  
- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract 
de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un 
consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială 
pe raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între 
unitatea de învățământ – agentul economic și elev;  
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a 
de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”.  
 
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a 
calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al 
calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 
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1.6. Obiectivele și prioritățile la nivel național, regional și local 

Priorităţi la nivel naţional  

 

 Învăţarea centrată pe elev 
 Parteneriatul cu agenţi economici de stat şi privaţi; 

 

 Dezvoltarea curriculumului local şi la decizia şcolii; 
 

 Învăţământ centrat pe formarea competenţelor; 
 

 Formarea continuă a personalului didactic; 
 

 Asigurarea calităţii procesului de învăţământ; 
 

 Asigurarea calităţii activităţii de practică; 
 

 Orientarea şi consilierea elevilor; 
 

 Optimizarea sistemul informaţional; 
 

 Modernizarea bazei materiale; 
 

 Oferirea de şanse egale pentru elevi în pregătirea profesională; 
 

 Utilizarea calculatorului şi a aparaturii moderne în predare; 
 

 Oferirea de şanse egale în pregătirea profesională pentru elevii cu nevoi speciale; 
 

 Pentru zone dezavantajate; zone rurale; 
 

 Implicarea părinţilor în procesul de formare a tinerilor. 
 

Priorităţi regionale si locale 

 

În PRAI București – Ilfov, s-a propus ca obiectiv general creșterea gradului de inserţie 
profesională a absolvenţilor învăţământului profesional si tehnic cu 5% până în 2013, prin 
diminuarea procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în șomaj până la 1% până în 2013, 
cu următoarele priorităţi asumate: 
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Priorităţi Indicatori de realizare 

1. Corelarea ofertei IPT din municipiul 
București cu nevoile de calificare identificate 
la nivelul capitalei / regional si creșterea
ofertei unităţilor școlare din capitală pentru 
formarea profesională continuă a adulţilor 

Oferta educaţională a unităţilor școlare din capitală 
este adaptată nevoilor identificate pe piaţa muncii, 
marja de eroare la nivel de capitală fiind de cel mult 
1,5% pe domeniu de formare profesională 

2. Promovarea coerentă a reţelei școlare IPT 
din capitală în vederea atragerii populaţiei 
școlare, a creșterii gradului de cuprindere în 
învăţământ 

Creșterea gradului de cuprindere în învăţământ în 
capitală al județului Ilfov cu 20% până în 2020 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT Toate școlile IPT identificate ca necesar a fi 
dezvoltate asigură condiţii moderne necesare 
desfășurării activităţilor didactice de formare 
profesională iniţială inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilităţi până în 2013 

4. Dezvoltarea competenţelor metodice si de 
specialitate a resurselor umane din unităţile 
școlare IPT din capitală 

Toate cadrele didactice din IPT au parcurs stagii de 
formare în vederea perfecţionării pentru adaptarea la 
noile cerinţe în predare –învăţare – evaluare si în 
concordanţă cu cerinţele în continuă schimbare a 
pieţei muncii din capitală 

5. Creșterea calităţii si aplicabilităţii 
serviciilor de consiliere si orientare în vederea 
alegerii traseului profesional al elevilor 

Toţi elevii din IPT, cu precădere cei aflaţi în clasele 
terminale au participat la cel puţin o ședinţă 
individuală de consiliere 
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PARTEA 2 – ANALIZA NEVOILOR 

2.1. Analiza mediului extern 

2.1.1. Prezentarea municipiului Bucureşti 

 

Municipiul  Bucureşti este situat în sud-estul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române, la 
aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul 
Dunărea. Are o suprafaţă de 228 km pătraţi (0.8 % din suprafaţa României), din care suprafaţa 
construită este de 70 %. 

Bucureştiul este situat în Câmpia Română, având o altitudine maximă de 96.3 m şi este 
străbătut de două râuri, Dâmboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor, 
împart oraşul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. Prezenţa a două 
terase locale (2 - 4 m şi 8 - 12 m) de-a lungul celor două văi oferă varietate peisajului din 
centrul oraşului. 

Bucureştiul, capitala României, este aşezată în sud-estul ţării, acolo unde în urmă cu câteva 
sute de ani se întindeau Codrii Vlăsiei din care astăzi se păstrează câteva pâlcuri răzleţe de 
pădure. Râul Dâmboviţa traversează oraşul iar salba de lacuri din nordul capitalei asigură 
răcoarea şi umezeala în timpul toridelor zile de vară. 

Astăzi oraşul este un amestec de vechi şi nou, tradiţional şi modern, oriental şi occidental, 
fapt care îi dă pe de o parte aspectul unei metropole eclectice şi neorânduite, conferindu-i pe 
de altă parte originalitate şi farmec.  

Municipiul Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative; el este cea mai mare aglomerare 
urbană din România, densitatea mare a populaţiei şi concentrarea serviciilor şi activităţilor 
economice făcând din municipiul Bucureşti cea mai mare piaţă din Europa, precum şi din 
Sud - Est-ul Europei. 

Existenţa oportunităţilor economice în regiunea Bucureşti – Ilfov face ca numărul real al 
populaţiei care locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa capitalei 
ţării în centrul Regiunii este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi a forţei 
economice şi a concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. Puterea de 
polarizare a capitalei iradiază mult dincolo de graniţele sale administrative.  
Situaţia actuală - Populaţia totală.  

Statistica recensământului populaţiei 2011  
 
Analiza datelor statistice privind populaţia, poziţionează România printre ţările de mărime 
medie în cadrul Uniunii Europene (concluzie pe baza ponderii de cca. 4,4% a populaţiei 
României din totalul ţărilor membre ale UE).  
Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori în anul 2011, este distribuită invers 
proporţional cu dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea 
mai mare aglomerare urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8.160 
locuitori/km2), populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 82,9% din populaţia 
regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României şi aproximativ 17,34% din 
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populaţia urbană a ţării. Populaţia judeţului Ilfov (388.738 locuitori) reprezintă numai 17,1% 
din totalul regional, respectiv 1,93% din populaţia totală a României, acesta fiind situat în 
categoria judeţelor mici ale ţării cu o densitate de aproximativ 245 locuitori/km2. La nivelul 
regiunii Bucureşti – Ilfov, deşi mică din punct de vedere geografic, populaţia reprezintă un 
procent de 11,3% din populaţia ţării, lucru confirmat şi de faptul că municipiul Bucureşti 
constituie o mare atracţie pentru toţi locuitorii României. 

Structura pe grupe de vârstă  
 
Luând în considerare structura pe grupe de vârstă, se poate observa o piramidă a unei 
populaţii stabile, în care comportamentul demografic compensează cu îmbătrânirea naturală a 
populaţiei, cu o bază mare reprezentată de tineri (1.555.815 persoane cu vârste cuprinse între 
20 şi 64 de ani), în descreştere către vârf (322.111 persoane în grupa de vârstă de peste 65 de 
ani). Evident, cu cât baza este mai mare, cu atât mai bine (desigur, în măsura în care populaţia 
de vârstă 20-64 ani este suficientă pentru susţinerea economică a persoanelor mai tinere şi mai 
în vârstă). În această privinţă, se poate observa că proporţia din total populaţie din grupa de 
vârstă 0-19 ani pentru Bucureşti-Ilfov (17,35%), deşi comparabilă cu proporţia populaţiei mai 
tinere din alte regiuni-capitală din Europa, este mai mică decât cifra la nivel naţional 
(21,36%).  
În anul 2011, conform recensământului populaţiei, se poate observa, comparativ cu media în 
Uniunea Europeană (UE-27), că grupa de vârstă 0-14 ani are ponderi ceva mai scăzute 
(13,24%) atât la nivel naţional (15,85%), cât şi în majoritatea regiunilor (cu excepţia Regiunii 
Nord - Est). La nivelul regiunii, în grupa de vârstă 15-19 ani (care formează grupul ţintă 
principal pentru ÎPT) ponderea este de 4,11%, mai scăzută cu 1,4% faţă de cea înregistrată la 
nivel naţional.  
 
 
 
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei din grupa 10 – 14 ani la data de 1 iulie, se poate 
observa o creştere a acesteia cu 21,94% în anul 2015 faţă de anul 2008. Acest lucru poate 
conduce la proiectarea unui plan de şcolarizare care să ţină cont de cuprinderea în învăţământ 
a tuturor elevilor de clasa a VIII-a din regiune, dar şi ţinând cont de particularităţile zonei, 
respectiv, opţiunea unui număr mare de elevi care vin din provincie şi numărul destul de mare 
al unităţilor de învăţământ particulare din Bucureşti. 

În grupa de vârstă 15 – 20 ani, se observă o scădere foarte mare, de 27,8% la nivelul regiunii 
Bucureşti Ilfov în anul 2015 faţă de anul 2008. Scăderea este resimţită mai mult în municipiul 
Bucureşti (31,12%) faţă de judeţul Ilfov (11,43%). La nivel naţional, această scădere este mai 
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mucă, de numai 19,28%. Pentru grupa de vârstă 20 – 24 de ani, se înregistrează o scădere 
îngrijorătoare, de 44% în anul 2015 faţă de anul 2008, faţă de media naţională de 25,99%. 

 

În anul 2015, faţă de anul 2008, pentru grupa de vârstă 25-29 de ani, se înregistrează la 
nivelul regiunii o uşoară creştere de 1,63%, mai mică decât cea de la nivel naţional de 5,87%, 
iar pentru grupa de vârstă 30 – 64 de ani, la nivelul regiunii se înregistrează o creştere de 
19,01%, mai mare decât media naţională de 10,63%. 

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)  
Regiunea are o populaţie majoritar urbană (90,24%), rezidenţii din mediul rural fiind, în fapt, 
rezidenţi ai unui rural situat în exclusivitate în judeţul Ilfov. Media națională este de 53,97% 
populație urbană. Populaţia regiunii reprezintă 19,36% din populaţia României. Întreaga 
regiune Bucureşti-Ilfov se clasifică ca o ZONĂ URBANĂ , iar municipiul Bucureşti deţine 
peste 17,35% din populaţia urbană totală a României. (Sursa: INS, Anuarul Statistic al 
României – 2013), conform datelor statistice la nivelul anului 2011 (vezi Anexa 1a). Este o 
regiune atipică faţă de celelalte regiuni ale ţării, având numai două componente, dintre care 
una o reprezintă capitala ţării; are o întindere mică, dar cu un număr mare de populaţie stabilă.  
Totuşi, există o scădere a ponderii persoanelor din cele trei grupe de vârstă (10-14 ani, 15-19 
ani, 20-24 ani) care sunt înregistrate în mediul urban, pe perioada 2008-2015. Acest lucru 
poate avea drept cauză mobilitatea cetăţenilor care au început să aleagă să locuiască în afara 
municipiului Bucureşti, astfel, alegând localităţile limitrofe capitalei. Însă, de cele mai multe 
ori, copiii acestora studiază tot în capitală, efort care trebuie susţinut prin asigurarea unei 
infrastructuri adecvate de transport. 

Distribuţia pe sexe  
Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel regional o uşoară preponderenţă a 
persoanelor de sex feminin (53,30%), mai mare faţă de ponderea la nivel naţional (51,35%). 
Municipiul Bucureşti are valori puţin peste media regională şi naţională a numărului de femei 
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raportat la 100 de locuitori, respectiv de 53,73%, iar în judeţul Ilfov numărul populaţiei 
feminine (51,23%) este aproximativ acelaşi cu cel al celei de sex masculin (48,77%). 

 

Pentru grupa de vârstă 10-14 ani, se observă la nivelul regiunii o creştere mică a ponderii 
populaţiei de gen masculin, de la 51,3% în anul 2008 la 51,9% în anul 2015. Aceeaşi creştere 
se poate observa şi la componentele regiunii, la Bucureşti, de la 51,2% la 51,9%, iar la judeţul 
Ilfov, de la 51,7% la 52%. La nivel naţional, ponderea populaţiei de gen masculin râmâne 
aproape constantă în perioada 2008-2015, de aproximativ 51,3%.  
Aceleaşi evoluţii, destul de nesemnificative, sunt şi pentru grupa de vârstă 15-19 ani şi 20-24 
de ani, populaţia fiind distribuită aproape egal între cea de sex feminin şi cea de sex masculin. 

Structura etnică  
Din punct de vedere al componenţei etnice, rezultatele recensământului populaţiei din 
octombrie 2011 arată că populaţia regiunii Bucureşti-Ilfov are următoarea structură: români – 
86,30%; romi – 1,74%; maghiari – 0,16%; turci – 0,13%; chinezi – 0,08%; germani - 0,06%; 
evrei – 0,06%; alte etnii – 0,35%. De remarcat că pentru un procent de 10,91% nu există date 
despre etnia de care aparţin. 

 

Comunitatea rromă reprezintă cel mai mare grup minoritar din regiune, numărând 15.634 
persoane în judeţul Ilfov şi 23.973 persoane în Bucureşti . Majoritatea rromilor sunt localizaţi 
în câteva zone ale sectoarelor 1, 2 şi 5, în centrul istoric al capitalei şi în 13 localităţi din Ilfov. 
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 şi 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”.  
La nivel naţional, în urma recensământului din anul 2011, se observă un număr mai mare de 
romi în grupa 0 – 4 ani, de respectiv 73.860 persoane. Cei mai puţini se regăsesc în grupa de 
vârstă 15 – 19 ani, de respectiv 53.768 persoane. La nivel regional sau local nu există date. 
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Mişcarea migratorie  
Institutul Naţional de Statistică a înregistrat o fluctuaţie destul de mare a persoanelor care au 
ales să plece din regiunea Bucureşti Ilfov. Cel mai mare număr de emigranţi din perioada 
2008-2014 s-a înregistrat în anul 2013, la nivelul regiunii fiind înregistraţi 6.148 de persoane 
care au ales să părăsească regiunea. 

 

Cel mai mare număr de emigranţi definitivi sunt, bineînţeles, în municipiul Bucureşti, 
numărul acestora în judeţul Ilfov fiind nesemnificativ. În anul 2014 numărul emigranţilor 
definitivi s-a diminuat considerabil la nivel regiunii Bucureşti Ilfov (de la 6.148 persoane în 
anul 2013 la 1.797 persoane în anul 2014).  
Cea mai numeroasă grupă a emigranţilor temporari pentru regiunea Bucureşti Ilfov este de 25-
64 ani (12.970 persoane), însă nu este lipsit de interes faptul că un număr de 2.112 persoane 
au plecat din grupa de vârstă 0 – 14 ani, precum şi 1.040 persoane din grupa de vârstă 15 – 19 
ani. Cauzele plecării acestora sunt din cele mai diverse: îşi urmează părinţii care decid să 
plece în interes de serviciu în altă zonă a ţării sau în străinătate, iar tinerii caută locuri de 
muncă mai bine plătite. 

 

Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din 
schimbările oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător 
al emigraţiei la nivel naţional, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu 
tendinţă de accentuare pe termen mediu în perspectiva integrării în UE.  
Potrivit datelor furnizate de Oganizaţia Internaţională pentru Migraţie, peste 15.000 de 
persoane au părăsit oficial România în perioada 2008-2014. În mod neoficial, estimarea 
numărului de români plecaţi pentru a-şi găsi loc de muncă în străinătate este mult mai mare, 
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de ordinul milioanelor. Ţările preferate de aceştia sunt: Marea Britanie, Germania, Franţa, 
Belgia. 

Nivelul de trai  
O valoare ridicată a PIB pe locuitor relevă un rezultat bun al activităţii economiei naţionale, 
reflectându-se în nivelul de trai al populaţiei. Principalii indicatori analizaţi pentru a compara 
nivelul de trai la nivel naţional şi regional sunt:  
- rata deprivării materiale severe, pe regiuni de dezvoltare  
- rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), pe regiuni de dezvoltare.  
Rata deprivarii materiale severe reprezintă ponderea în total populaţie a persoanelor în stare 
de deprivare materială severă, adică a persoanelor în vârstă de 18 ani şi peste care, datorită 
lipsei resurselor financiare, nu îşi pot permite cel puţin patru dintre următoarele situaţii:  
- achitarea la timp, fără restanţe, a unor utilităţi şi a altor obligaţii curente;  
- plata unei vacanţe de o săptămână pe an, departe de casă;  
- consumul de carne, pui, peşte (sau alt echivalent de proteină) cel puţin o dată la două zile; 

- posibilitatea de a face faţă, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 
1/12 din valoarea pragului naţional de sărăcie);  
- deţinerea unui telefon fix sau mobil;  
- deţinerea unui televizor color;  
- deţinerea unei maşini de spălat;  
- deţinerea unui autoturism personal;  
- asigurarea plăţii unei încălziri adecvate a locuinţei.  
Rata deprivării materiale severe a suferit o scădere considerabilă la nivel naţional, de la 
36,5% în anul 2007 la 25% în anul 2014. Regiunea Bucureşti Ilfov a înregistrat fluctuaţii în 
perioada 2007 – 2014, ajungând în anul 2014 la 19,8%, sub media naţională. 
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Cea mai mică valoare a acestui indicator se înregistrează în regiunea Nord Vest (17,7%). PIB-
ul ridicat la nivel de regiune determină o rată scăzută a deprivării materiale severe pentru 
Bucureşti Ilfov. În Bucureşti, în special, sunt persoane care au câştiguri salariale foarte mari, 
dar care nu compensează numărul mare de persoane aflate în sărăcie în toată regiunea.  
Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) este un indicator compozit adoptat 
la nivelul Uniunii Europene în cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii 
sociale şi reducere a sărăciei, reprezentând ponderea în total populaţie a persoanelor aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială. 

 

Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate în cel puţin una din 
următoarele situaţii:  
- au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie;  
- sunt în stare de deprivare materială severă;  
- trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.  
Acest indicator a suferit o scădere în anul 2014 şi la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, 
asemănătoare cu cea de la nivel naţional. Astfel, ponderea înregistrată la nivelul regiunii este 
de 24,9%, cel mai mic procent de la nivel naţional, după regiunea Nord Vest (31,3%).  
O valoare ridicată a acestor indicatori au ca rezultat abandonul şcolar şi o mai mare incidenţă 
a şomajului în rândul tinerilor, în special. Din această cauză, la nivel european se iau măsuri şi 
se caută posibilităţi de finanţare pentru a avea ca efect accesul copiilor la educaţie şi creşterea 
angajabilităţii 
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2.1.2. Analiza PEST( EL) 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de 
factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în 
care aceasta îşi desfăşoară activitatea.  

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura 
politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, 
de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii 
Europene.  

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi 
necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 
instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o 
radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, 
pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare 
instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PEST(E) a permis identificarea 
următoarelor influenţe în activitatea Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia.  

 
 Factori politici  
 
Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 
sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu 
priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 
educaţională flexibilă,accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene:  

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 
administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 
potenţialul unităţilor de învăţământ;  

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi 
consiliere;  

 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe 
la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, 
achiziţiile de material didactic,programe de formare a personalului);  

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 
europene şi internaţionale;  

 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru 
dezvoltarea infrastructurii învăţământului -;  

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ 
prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene 
-  

 programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);  

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul 
guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200",acordarea burselor pentru elevii 
capabili de performanţă"Dinu Patriciu";  
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 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor 
cu finalităţi de educaţie şi formare profesională  

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.  



 

28 
 

 

 

 Factori economici:  

 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la 
diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) ;  

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, 
astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi 
material de care dispun;  

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a 
proiectelor;  

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă 
din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.  

Factori sociali:  

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;  

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea 
ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii;  

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor;  

 aşteptările comunităţii de la şcoală;  

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;  

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru 
programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în 
furnizori de servicii educaţionale.  

Factori tehnologici:  

 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele 
să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a 
cadrelor didactice;  

 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul(internet, 
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în 
timp scurt;  

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot 
parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare 
treaptă a carierei;  

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la 
modernizarea actului educaţional tradiţional;  

Factori ecologici:  

 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în 
protejarea mediului de către unităţile şcolare;  
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 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;  

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 
mediu prin implicarea în proiecte ecologice;  

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel 
încât să se protejeze mediul înconjurător.  
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Factori legislativi:  

 Stabilitate legislativă;  

 Existenţa actelor normative care favorizează realizarea scopurilor educaţionale.  
Concluziile şi interpretările analizei PEST(EL) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de 
acţiune strategică a Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia pentru perioada 2011-
2015. 

2.1.3 Diagnoza mediului demografic şi economic din punct de vedere al pieţei muncii şi 
al ofertei şcolilor IPT 

DOMENII DE 
ANALIZĂ 

FACTORI DIAGNOSTICAŢI 

 Demografie  
 

 populaţia se regăşeşte într-un declin accentuat, iar în mod 
deosebit, populaţia de vârstă şcolară are o scădere accentuată. 
Acest aspect, în corelare cu îmbătrânirea populaţiei, vor conduce 
la asumarea de măsuri coerente de raţionalizare a reţelei şcolare 
pentru a răspunde provocărilor şi din perspectiva corelării cu 
cerinţele pieţei şi din cea a folosirii eficiente a resurselor umane 
şi materiale. 

  Din perspectiva declinului demografic, se recomandă crearea şi 
funcţionarea de reţele viabile de şcoli în vederea atragerii unui 
număr mai mare de elevi către IPT, subliniind astfel importanţa 
acestui segment pentru o piaţă a muncii care să beneficieze de 
forţă de muncă bine pregătită.  

 Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic trebuie să aibă în 
vedere diversificarea grupului ţintă căruia i se adresează, 
respectiv să se orienteze şi către populaţia adultă, căreia să îi 
ofere cursuri de formare profesională, acestea fiind o 
posibilitatea de creştere a veniturilor cadrelor didactice şi astfel, 
de creştere a motivării acestora pentru îmbunătăţirea activităţii 
proprii.  

Economie  
 

 se remarcă tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi 
construcţiilor, în paralel cu menţinerea ponderii în 
agricultură în formarea VAB la nivelul regiunii Bucureşti-
Ilfov.  

 Se apreciază că domenii de formare prioritară iniţială sunt: 
mecanică, economic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 
Se remarcă un trend crescător în economie datorită 
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investiţiilor brute, al investiţiilor străine şi valorilor mari 
înregistrate în produsul intern brut.  

 Se recomandă implicarea operatorilor economici în 
parteneriate viabile în vederea realizării de stagii de pregătire 
practică, în formarea cadrelor didactice conform noilor 
tehnologii, în adaptarea curriculum-ului, în furnizarea de 
angajaţi care să fie formaţi în cursuri de FPC în cadrul 
şcolilor IPT.  

Piaţa muncii  
 

Rata de activitate pentru regiunea Bucureşti-Ilfov are în 2015 o 
tendinţă crescătoare faţă de anii precedenţi, ajungând la valoarea de 
69,9%, fiind mai mare pentru persoanele de sex masculin (77,9%), 
faţă de cele de sex feminin (62,6%). Valoarea acestui indicator este 
mai mare în anul 2015 pentru persoanele aflate în mediul urban 
(70,8%), faţă de cele aflate în mediul rural (62,2%). Pentru grupa de 
vârstă 15-24 de ani, rata de activitate variază destul de mult în 
intervalul 2002-2015, ajungând la 27,1%, faţă de 31,3% cât se 
înregistrează la nivel naţional, însă mai mare faţă de cea înregistrată 
în regiunile Nord Vest (26,4%), Centru (25,6%), Sud Vest Oltenia 
(25,7).  

Rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 de ani a înregistrat o 
scădere în intervalul 2011-2014, crescând uşor în anul 2015 la 
23,2%, faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 24,5%. Creşterea 
mai accentuată este pentru persoanele de sex feminin, de la 16% în 
anul 2014 la 21,9% în anul 2015.  

Rata şomajului BIM este foarte scăzută pentru regiunea Bucureşti 
Ilfov în anul 2015 (14,6%), singura regiune care are o rată mai mică 
(9,3%), fiind Nord Est. Această rată este considerabil mai mică şi 
decât rata înregistrată la nivel naţional, de 21,7%. Rata şomajului 
BIM este mai mare pentru persoanele de sex masculin (17,5%) decât 
cea înregistrată pentru cele de sex feminin (11,1%).  

Din anchetele derulate în cadrul angajatorilor rezultă necesitatea 
creşterii calităţii formării profesionale iniţiale şi a unei consilieri 
prealabile a viitorilor absolvenţi de clasa a VIII-a pentru a alege în 
cunoştinţă de cauză anumite domenii care ar fi mult mai aproape de 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti Ilfov 2016-2025  

abilităţile fiecăruia. Aceste aspecte se pot obţine prin promovarea 
coerentă a IPT în rândul şcolilor cu elevi în clasele V-VIII şi prin 
dezvoltarea resurselor umane şi materiale din IPT. Un rol important 
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îl constituie şi parteneriatele viabile între şcoală şi operatorii 
economici. 

 
Oferta şcolilor pentru 
învăţământul 
profesional şi tehnic 
(IPT)  
 

prin Strategia Europa 2020, învăţământul 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.  

În acest context trebuie depuse toate eforturile pentru un IPT de 
calitate care să fie dezvoltat în condiţiile descentralizării funcţionale 
şi al implicării partenerilor sociali la adoptarea deciziilor în acest 
segment. În capitolul destinat IPT se analizează evoluţia populaţiei 
şcolare, situaţia resurselor umane în IPT, numărul de elevi care revin 
unui cadru didactic, orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a, 
oferta de formare profesională, care este în mare parte adaptată la 
cerinţele pieţii muncii stabilite în urma analizelor în cadrul 
şedinţelor CLDPS.  

În acelaşi timp, inspectoratele şcolare ale municipiului Bucureşti, 
respectiv judeţul Ilfov trebuie să realizeze acţiuni concrete pentru 
creşterea ponderii IPT de la nivel regional, de la 35,6% înregistrată 
în anul şcolar 2015-2016, în scădere continuă din anul şcolar 2009-
2010 de la 47%, în aşa fel încât să se atingă ponderea de 60% 
recomandată de Strategia educaţiei şi formării profesionale din 
România pentru perioada 2016-2020, strategie aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 317/2016, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 347 bis/06.05.2017.  

În ceea ce priveşte gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor 
economici, se poate observa că la nivelul regiunii, această pondere 
este pentru anul şcolar 2016-2017 de aproximativ 76%, în condiţiile 
în care, la nivelul judeţului Ilfov, acesta este maxim de 100%, iar la 
nivelul municipiului Bucureşti este de numai 72,8%.  

Având în vedere că regiunea Bucureşti Ilfov are cel mai mic număr 
de parteneriate încheiate pentru formarea profesională iniţială prin 
învăţământ profesional (133), faţă de 4.726 de parteneriate încheiate 
la nivel naţional, se recomandă realizarea de acţiuni concrete pentru 
atragerea operatorilor economici către unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic. 
Proiecţia populaţiei şcolare din învăţământul primar şi gimnazial 
pentru perioada 2005-2013 indică scăderi semnificative, în medie de 
23,1% pe toate nivelurile de educaţie  
Baza didactico-materială a şcolilor IPT este precară.  
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Oferta şcolară se armonizează parţial cu piaţa muncii, generând 
dezechilibre între cerere şi ofertă  
Mobilitate profesională scăzută şi fluctuaţia personalului didactic 
din învăţământul IPT;  
Accesul limitat al tinerilor din mediul rural la învăţământul IPT  
Accesul la educaţie pentru elevii cu handicap este limitat de 
infrastructura necorespunzătoare a şcolilor IPT  
Proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru 
comunităţile locale;  
Dezvoltarea slabă a parteneriatelor de tip public – privat.  
Număr mare de elevi / consilier şcolar  
Număr insuficient de cabinete de orientare şi consiliere  
Număr mic de ore de consiliere / elev  

  

În urma analizei efectuate se pot trage următoarele concluzii:  
 Restructurarea reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de 

calificare şi acoperirea teritorială prin:  

- eliminarea suprapunerii ofertelor de şcolarizare ale şcolilor teritorial apropiate  

- concentrarea resurselor în şcoli cu perspective reale de dezvoltare  

 Asigurarea accesului resurselor umane din IPT la procesul de formare profesională 
continuă în vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii  

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară 
din mediul rural prin:  

- extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul rural  

- dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zone defavorizate (transport deficitar, venituri 
reduse ale populaţiei)  

 Menţinerea calificărilor din domeniile care atrag cu precădere investiţiile străine ( 
transporturi, construcţii de maşini, echipamente si utilaje, alimentara )  

 Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industria constructiilor de masini în 
special la nivelul 3, în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare 
avansată din aceste domenii  

 Dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici  

 Iniţierea /dezvoltarea unor şcoli pilot cu facilităţi tip campus  

 Anticiparea nevoilor de calificare pentru adaptarea ofertei de şcolarizare la cererea 
pieţei muncii.  

 Dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii economici, cu AJOFM-uri, cu ONG-uri, 
cu comunităţile locale pentru facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenţilor  

 Autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în 
programe de formare continuă pentru adulţi  
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 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară 
din mediul rural şi din categorii defavorizate din punct de vedere economic şi social.  

 Creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de 
pregătire profesională cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.  

 Înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice complexe şi informaţionale  

 Asigurarea unei mobilităţi profesionale ridicate a absolvenţilor de învăţământ 
preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii.  
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2.2. Analiza mediului intern 

2.2.1.  Prezentarea generală a școlii 

Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” este o unitate şcolară pentru învăţământ de 
masă, finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de 
învăţământ de zi.  
Predarea este normală, în limba română, iar limbile străine studiate sunt engleza şi franceza.  
Instituţia noastră dispune de 2 clădiri cu 39 săli din care: 

- 5 laboratoare  tehnice pentru domeniile electronică și automatizări, mecanică, 
electric dotate cu aparatură şi etaloane specifice domeniilor; 

- 3 laboratoare de informatică dotate cu 52 calculatoare; 
- 1 laborator de fizică; 
- 4 cabinete de biologie, istorie, geografie şi limbi străine; 
- 1 sală de sport ; 
- 1 atelier; 
- 21 săli de clasă; 
- 1 bibliotecă cu peste 24000 volume; 
De asemenea, şcoala dispune şi de un teren de sport.  

În cadrul instruirii practice elevii sunt integraţi în condiţii reale de producţie, încurajându-se 
munca în echipă şi folosindu-se tehnici care să întărească încrederea elevilor în propria 
valoare.  

Biblioteca este situată la parterul corpului B, este dotată cu un fond de carte foarte 
diversificat, însumând circa 16890 de volume, 16000 titluri şi sistem de comunicare 
informatizat.  

Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic, a 
presupus:  

 preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire  

 preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru 
elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură 
generală;  

 antrenarea unui număr mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în aplicarea 
unor strategii didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor în funcţie 
de colectivul de elevi prin indentificarea nevoilor de dezvoltare personala a 
educabililor precum si dezvoltarea unui învățământ incluziv la nivel de organizație;  

 motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a informaţiei;  

 antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de 
schimbare, în activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev;  

 consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile 
opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia soci0- profesionala a 
absolvenţilor;  

 abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze 
dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, 
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stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă 
dinamicii informaţiei în domeniul vizat de formare;  

 formarea continua a profesorilor  
Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un anumit sens al 

schimbării în didactica fiecărei discipline. Orientarea modernă a strategiilor didactice permite 
elevului să exprime puncte de vedere proprii, să realizeze un schimb de idei cu ceilalţi, să 
argumenteze, să pună întrebări cu scopul de a înţelege, să coopereze în rezolvarea 
problemelor şi a sarcinilor de lucru. Profesorul facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii 
să înţeleagă şi să explice puncte de vedere în învăţare. Învăţarea are loc predominant prin 
formare de competenţe şi deprinderi practice, se realizează prin cooperare.  

Oferta educaţională a şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin intermediul 
materialelor publicitare de promovare a imaginii şcolii (pliante, postere) şi cu prilejul 
târgurilor ofertelor educaţionale organizate anual de ISMB. Elevii şi părinţii sunt informaţi în 
legătură cu curriculum-ul şcolar şi cu misiunea şcolii.  

La începutul anului şcolar profesorii diriginţi prelucrează cu elevii şi părinţii 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, 
Regulamentul de ordine interioară, Instrucţiunile proprii în domeniul S.S.M. şi P.S.I. şi 
prevederile Legii nr. 37/2006. 

 
2.2.2.  Cultura organizațională 

 

Trăsăturile dominante ale școlii noastre sunt: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, 
ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare. A fost elaborat 
regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind activitatea cadrelor didactice, a 
personalului nedidactic, didactic-auxiliar şi pe cea a elevilor.  

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ,caracterizat prin dinamism. 
Comunicarea cadrelor didactice cu elevii este bună. Comunicarea cu familiile elevilor este 
eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în scris informaţii 
referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor). Se încearcă permanent implicarea 
responsabila a părinților în activitățile pe care elevii le desfășoară in cadrul liceului punându-
se accent pe participarea acestora la buna guvernare in școala.  
Profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare şi sunt preocupaţi de 
implicarea activă a elevilor în actul învăţării dezvoltându-se un învățământ centrat pe elev ; 
elevii cu dificultăți de învățare sunt permanent ajutați sa depășească aceste dificultăți fiind 
cuprinși intr-un învățământ incluziv care contribuie la micșorarea decalajelor care încă sunt 
intre elevi ca si nivel de pregătire.  
Evaluarea elevilor este iniţială, formativă şi sumativă şi utilizează instrumente diverse, 
punându-se accent pe instrumentele alternative de evaluare.  
Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise,colegiale,de respect şi de sprijin.  
Directorul are o atitudine asertivă,democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, 
cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a 
nevoilor ei.  
Cultura organizaţională conduce la aprecierea dinamică a dimensiunilor cheie din cadrul unei 
instituţii. Acest mod dinamic de diagnosticare permite identificarea şi explicarea punctelor 
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forte precum şi a insuficienţelor cultural-organizatorice ce pot fi îmbunătăţite prin 
implementarea unor strategii bine evaluate, capabile de a impune perfecţionarea şi 
eficientizarea performanţei etice şi organizaţionale din cadrul unei instituţii.  
Instrumentele de diagnostic care au facilitat o primă evaluare a performanţei culturii 
organizaţionale din cadrul Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia în mod cantitativ 
(chestionar) şi calitativ (interviuri, observări, etc.) au pus în evidenţă maniera complexă şi 
profundă a culturii organizaţionale specifice instituţiei.  
În cadrul instituţiei au fost realizate două tipuri de interviuri: cercetarea unor informaţii prin 
care au fost obţinute date precise despre cultura organizaţională şi modul de percepere a 
acesteia de către cadrele didactice şi de a diagnosticării culturii organizaţionale; investigarea 
într-un mod semi-structurat a unui eşantion ales ce a constat în purtarea unor discuţii libere cu 
cadrele didactice urmate de selectarea informaţiilor necesare evaluării şi diagnosticării culturii 
organizaţionale. Ambele tipuri de interviuri au avut drept subiecţi atât cadrele didactice cât şi 
directorii. Interviurile au fost realizate pe un eşantion de 18 persoane pe parcursul a două luni 
de zile şi au constat atât în interviuri individuale ca şi de grup. 

Analiza documentelor  
În analiza culturii organizaţionale Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia au fost 
cercetate următoarele tipuri de documente:  

 interne: rapoarte financiare, Planul de Acţiune al Şcolii, site-ul instituţiei, pliante de 
prezentare;  

 externe: articole de presă.  
 
S-a observat faptul că documentele analizate cuprind informaţii relevante despre instituţie dar 
şi despre cultura organizaţională specifică acesteia, informaţii cu privire la:  

 istoricul şi dezvoltarea instituţiei: apariţia instituţiei, date financiare ale instituţiei 
înregistrate în ultimii trei ani, numărul de personal, poziţia pe piaţă, etc;  

 documente referitoare la politica instituţiei: strategia instituţiei, rapoartele anuale;  

 organizarea instituţiei: organigrama, fişe de post;  

 gestiunea personalului: modalităţile de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice, 
da-te despre personal (număr, vechime, rata fluctuaţiei), condiţii de angajare şi 
avansare, obiective individuale;  

 planificarea şi controlul din cadrul instituţiei: planuri (anuale şi semestriale), 
rapoarte (individuale, în cadrul comisiilor metodice, semestriale, anuale);  

 comunicarea internă şi externă: mijloace de comunicare internă, pliante de 
prezentare a instituţiei, interviuri prezentate în articole de presă.  

 
Observaţiile directe  

Prin intermediul acestei metode de investigare au fost identificate obiceiurile şi interacţiunile 
cadrelor didactice şi ale directorilor, atmosfera din cadrul instituţiei, comportamentul în cazul 
unui conflict, modul în care fiecare îşi duce la îndeplinire sarcinile.  
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Chestionarul de analiză a culturii organizaţionale a permis evaluarea obiectivă a 
aspectelor calitative şi cantitative neidentificate de către membrii instituţiei. Rezultatele 
acestuia au evidenţiat un indice mediu al distanţei faţă de putere (inegalitatea/egalitatea dintre 
superiori şi subordonaţi), aspect care arată faptul că ierarhia reflectă importanţa rolurilor; în 
cadrul instituţiei este promovată ideea descentralizării; subordonaţii aşteaptă să fie consultaţi 
şi să aibă iniţiativă în ceea ce fac; invocarea privilegiilor şi simbolurilor statutului managerilor 
nu sunt bine privite de către ceilalţi.  

Un alt aspect evidenţiat de acest chestionar este indicele mic al individualismului 
(distribuirea atenţiei către sine sau către colectivitatea de apartenenţă ), ceea ce înseamnă că 
relaţiile angajat-angajator sunt stabilite mai mult în termeni morali, ca o legătură de familie; 
relaţiile interpersonale sunt mai importante decât sarcinile de muncă. 

2.2.2.1. Sistemul de control intern managerial  
 

De asemenea, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial, in unitatea noastră școlara a fost implementat si dezvoltat un sistem de 
control intern managerial, care se bazează pe cele cinci elemente ale controlului intern:  

Mediul de control care este un element foarte important al culturii unei organizații 
(entități), întrucât el determina gradul de sensibilizare a personalului entității la nevoia 
dezvoltării controlului intern. El constituie fundamentul pe care clădesc celelalte 4 elemente 
ale controlului intern, impunând disciplina si organizare. Factorii cei mai importanți care 
determina calitatea mediului de control sunt: integritatea, etica si competent personalului; 
stilul de management al conducătorilor; politica delegării de responsabilități; organizarea 
entității; formarea personalului; interesul si capacitatea conducerii de a defini obiectivele 
entității  

 Evaluarea riscurilor pentru ca oricare entitate este confruntata cu un ansamblu de 
riscuri interne si externe care trebuie sa fie evaluate. Înainte de a se face aceasta evaluare este 
absolut necesar sa fie stabilite obiective compatibile si coerente. Evaluarea riscurilor consta 
tocmai in identificarea si analiza factorilor susceptibili de a afecta realizarea acestor obiective; 
este vorba de un proces care permite stabilirea masurilor prin care riscurile să poată fi 
gestionate /stăpânite  

 Activitățile de control care pot fi definite ca operațiuni de aplicare a normelor si 
procedurilor, care contribuie la realizarea politicilor stabilite de conducere. Aceste operațiuni 
dau o asigurare ca masurile necesare sunt aplicate in vederea stăpânirii riscurilor susceptibile 
de a afecta realizarea obiectivelor entității. Activitățile de control sunt realizate la toate 
nivelele ierarhice si funcționale ale structurii organizatorice si cuprind acțiuni de o mare 
varietate, cum ar fi: observarea, supravegherea, compararea, analiza, evaluarea, validarea, 
raportarea, supervizarea, contrasemnarea, avizarea, aprobarea  

 Informarea si comunicarea pentru ca informația pertinenta trebuie sa fie identificata, 
transmisa si recepționată sub o forma si intr-un termen care sa permită fiecăruia îndeplinirea 
sarcinilor atribuite. Sistemele de informare furnizează atât date interne (operaționale, 
financiare, de conformitate cu obligațiile legale) cat și date provenind din exteriorul entitații, 
necesare conducerii și controlarii activitații și luarii de decizii. Realizarea responsabilitaților 
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in materie de control intern reclama, in egala masura, o comunicare interna eficace in sens 
ascendent - descendent, precum și in plan orizontal, dar și o comunicare eficace cu terții  

 Evaluarea pentru ca sistemele de control intern trebuie ele insele sa fie controlate / 
evaluate pentru a se constata daca funcționeaza in mod eficace. In acest scop se recurge la 
metoda unei evaluari permanente (ce are loc in cadrul activitaților curente și consta in 
controalele punctuale efectuate de persoanele cu funcție de conducere) sau la metoda 
evaluarilor periodice, a caror intindere, durata și frecventa depinde, in principal, de evaluarea 
riscurilor și de eficacitatea evaluarii permanente. Slabiciunile sistemului de control, constatate 
cu ocazia evaluarii, trebuie semnalate superiorului ierarhic.  

Pentru aplicarea celor cinci elemente ale controlului intern, la nivelul entitații, s-au 
elaborat strategii de control specifice, sistemul de monitorizare ale performantelor, programul 
de acțiuni al Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia, programul de dezvolatare al 
SCIM, listele de obiective, acțiuni și activitați / compartimente, planurile managerial / 
comprtiment, registrul riscurilor/compartiment, fise analitice/standard și un grafic unic de 
control.  

 
2.2.2.2. Organizaţie sindicală  
 
In cadrul Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia exista organizație sindicală, 
majoritatea cadrelor didactice, a personalului nedidactic și didactic auxiliar făcând parte din 
FSLI, , SIIPS S4 
Organizația sindicala a liceului este formata din :  
 Biroul operativ:  

1. Lider sindical – prof. Chiru Adrian Gabriel 

2. Vice-lider – prof. Costantinescu Roxana- Sorina 

3. Secretar – Inf. Cerchez Iuliana - Nicoleta 

4. Membrii – Prof Nastase Niculina 

5. 35 membri  
 
In conformitate cu legislația in vigoare, personalul liceului este reprezentat in Consiliul de 
administație al Liceului Tehnologic de Metrologie Traian Vuia, Comisia pentru Evaluare și 
Asigurare a Calitații, Comisia de mobilitate a personalului didactic din Liceului Tehnologic 
de Metrologie Traian Vuia , ETC. 
Conducerea Organizației sindicala colaboreaza in permanenta cu Biroul Operativ Judetean 
FSLI și informeaza toți membrii de sindicat ai liceului cu privire la toate acțiunile și 
activitațile desfasurate.  
 
2.2.2.3. Consiliul Școlar al Elevilor  
 

Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează pe baza Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, aprobat prin OMECTS nr. 4247 din 26.06.2010. Reprezintă o formă de 
organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea şcolii şi a relaţiilor 
profesor-elev.  
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Biroul Executiv al CŞE este ales, anual, prin organizarea alegerilor, prin vot direct şi secret, 
de către toţi elevii unităţii de învăţământ.  

Departament Numele şi prenumele Clasa 

Preşedinte Bălan Andrei Ioan XII B 

Vicepreşedinte Manea Alin XI C 

Secretar Leonte Diana XII C 

Director Avocatul elevului Ică Cristina X B 

Concursuri şcolare şi extraşcolare Peltea Andreea XII C 

Mobilitate, informare, formare, 
consiliere 

Dima Ştefania XI D 

Sport şi programe pentru tineret Gavrilă Maria XI B 

Cultură , educaţie, programe 
educative 

Velea Gabriela XI B 

Membru în Consiliul de 
Administraţie 

Berbecaru Jaclin XII B 

 
OBIECTIV GENERAL: creşterea prestigiului şi a calităţii activităţii unităţii de învăţământ 
prin activităţile desfăşurate de către elevii şi profesorii liceului, prin forme de parteneriat cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţii economici din zonă,ONG-uri sau prin rezultatele 
obţinute de către elevi la orele de curs şi la consursurile şcolare şiextraşcolare.  
 
2.2.2.4. Avocatul Elevului  
 
Avocatul elevului este o instituţie organizată în cadrul liceului, pentru a asigura respectarea 
drepturilor elevilor în şcoală şi pentru buna guvernare.  
Elevii cooperează cu cadrele didactice şi cu Consiliul de administraţie al şcolii pentru 
cunoaşterea drepturilor elevilor, a responsabilităţilor care le revin, dar şi pentru identificarea 
celor mai adecvate soluţii pentru cazurile de încălcare a drepturilor elevilor în şcoală, 
comunitate sau familie.  
ATRIBUŢII:  
- identificarea problemelor/a unor situaţii de încălcare a drepturilor elevilor;  

- facilitarea legăturii elevilor/părinţilor cu conducerea unităţii de învăţământ;  

- propunerea de soluţii de comun acord cu cadrele didactice abilitate;  

- medierea, în limita competenţelor stabilite prin Regulament, a unor situaţii conflictuale din 
şcoală.  
 
STRUCTURA COMISIEI:  
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Director : Ică Andreea  X B 

Membri :  

- Gheorghe Andrei   IX B 

- Rojişteanu Robert  IX A 

- Tofan Rebeca IX C 

- Zeciu Andrei XII A 

- Sandu Alexandra XI A 

- Ciobanu Monica X B 

- Ion Andreea Maria X C 

- Feraru Beatrice X A 
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2.2.3. Structura unității școlare 

OGLINDA ȘCOLII 

CORP A 

PARTER 

 

 

  

 

 ETAJUL I 

 

 

 

ETAJUL AL II-LEA 
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OGLINDA ȘCOLII 

CORP B 

PARTER 

 

  

 

 ETAJUL I 
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2.2.4. Resurse umane 

Personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar  
 
Personal didactic  
 

Anul școlar 
Personal 
didactic 

Statutul 
Doctorat 

Gradul 
didactic I 

Gradul 
didactic II 

Definitivat Stagiar Fara grad 
titular suplinitor 

2015-2016 33 22 11 2 21 3 4 2 1 
2016-2017 33 22 11 2 22 2 4 2 1 
2017-2018 33 21 12 3 22 1 4 0 3 
2018-2019 33 17 16 3 19 1 7 0 3 

 
 
 
 
 
 
Personal didactic auxiliar  
 

Anul școlar 

Personal 
didactic 

auxiliar cf. 
stat de 

personal 
aprobat 

Personal 
didactic 
auxiliar 
ocupat 

Functia  

Secretar Informatician Bibliotecar 
Administrator 

patrimoniu 
Administrator 

financiar 
Laborant 

2015-2016 7 7 2 1 1 1 1 1 
2016-2017 7 7 2 1 1 1 1 1 
2017-2018 7 7 2 1 1 1 1 1 
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Anul școlar 

Personal 
didactic 

auxiliar cf. 
stat de 

personal 
aprobat 

Personal 
didactic 
auxiliar 
ocupat 

Functia  

Secretar Informatician Bibliotecar 
Administrator 

patrimoniu 
Administrator 

financiar 
Laborant 

2018-2019 6 6 1 1 1 1 1 1 
 
Personalul nedidactic  
 

Anul școlar 
Personal nedidactic 
cf. stat de personal 

aprobat 

Personal nedidactic 
ocupat 

Funcția 

ingrijitor muncitor calificat paznic 

2015-2016 10 8 3 3 2 
2016-2017 10 7 3 2 2 
2017-2018 7 7 3 2 2 
2018-2019 6 6 3 1 2 
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2.2.4.2. Populaţia şcolară 

Anul școlar 2015-2016 

Nr. crt 
Forma de 

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

1 Liceu zi 324 107 84 51 82 
 
STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE:  

 băieţii - 220 

 fete - 104 

 din mediul rural 53 

 din mediul urban 271 

 

Anul școlar 2016-2017 

Nr. crt 
Forma de 

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

 Liceu zi 320 109 85 76 50 
 
STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE:  

 băieţii - 228 

 fete 101 

 din mediul rural 65 

 din mediul urban 255 

 
 
Anul școlar 2017-2018 

Nr. crt 
Forma de 

şcolarizare 
Total Clasa IX-a Clasa X-a Clasa XI-a 

Clasa 
XII-a 

 Liceu zi 330 81 97 79 73 
 
STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE:  

 Băieţii-227 

 Fete - 103 

 Din  mediul rural - 73 
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 Din  mediul urban - 257 

 

Anul școlar 2018-2019 

Nr. crt 
Forma de 

şcolarizare 
Total Clasa IX-a Clasa X-a Clasa XI-a 

Clasa 
XII-a 

 Liceu zi 338 86 78 100 74 
 
STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE: 
  

 Băieţi - 236 

 Fete - 102 

 Din  mediul rural - 115 

 Din  mediul urban - 223 

 

Din analiza populaţiilor şi a structurii acestora se observă o stabilitate a numărului de elevi 
din unitate. De asemenea se observă o creştere a cererii de şcolarizare de la profilul real. 
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Date privind admiterea în liceu 

Anul școlar Specializarea 
Prima medie de 
admitere 

Ultima medie de 
admitere 

2018-2019 

Matematica informatica 7,17 6,05 

Științele naturii 6,91 6,08 

Electric ( metrologie) 6,03 4,44 

2017-2018 

Matematica informatica 8,76 5,61 

Științele naturii 8,00 5,17 

Electric ( metrologie) 5,72 4,02 

Electronica automatizari 6,94 3,73 

2016-2017 

Matematica informatica 7,97 6,33 

Științele naturii 7,35 6,06 

Electric ( metrologie) 6,07 3,07 

Electronica automatizari 7,42 4,30 

2015-2016 

Matematica informatica 8,53 6,23 

Mecanica (proiectant CAD) 6,07 3,90 

Electric ( metrologie) 6,79 4,48 

Electronica automatizări 9,08 4,59 
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Promovabilitate 

Anul 
scolar 

CLASA 
NR 

ELEVI 
REPETENȚI 

Promovabilitate pe medii Note la purtare 
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 < 6 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2015 -
2016 

IX A 24 1 1 6 12 4 0 1 0 1 4 2 16 
IX B 28 3 4 11 7 3 0 1 2 3 7 4 11 
IX C 30 4 1 18 7 0 0 3 1 2 3 3 18 
IX D 26 8 2 12 4 0 0 8 10 4 1 2 1 
X A 16 2 2 5 2 5 0 2 3 2 0 1 8 
X B 22 1 2 10 8 1 0 1 5 1 2 5 8 
X C 24 2 2 7 8 4 1 2 1 5 2 4 10 
X D 20 4 2 6 7 1 0 4 2 4 1 3 6 
XI A 18 0 2 6 4 4 2 0 3 2 3 0 10 
XI B 17 1 1 4 7 4 0 0 0 1 8 1 7 
XI C 15 4 0 3 6 2 0 4 3 0 0 3 5 
XII A 20 0 0 9 8 3 0 0 0 3 6 3 8 
XII C 24 1 0 10 4 8 1 1 0 2 1 7 13 
XII D 17 2 1 8 6 0 0 0 2 4 2 6 3 
XII E 19 3 1 11 5 0 0 2 3 7 4 3 0 

2016 -
2017 

IX A 27 0 0 5 6 16 0 0 0 0 0 9 26 
IX B 30 3 2 12 8 5 0 3 1 0 0 13 13 
IX C 30 3 6 13 5 3 0 2 2 3 2 3 18 
IX D 23 5 4 10 3 1 0 5 0 3 2 2 11 
X A 22 1 1 8 8 4 0 1 0 2 1 7 11 
X B 19 0 4 8 3 3 1 0 1 4 1 1 10 
X C 30 3 2 9 15 1 0 2 3 2 4 2 17 
X D 15 3 8 2 1 1 0 3 11 1 0 0 0 
XI A 18 0 4 4 4 6 0 0 0 1 2 2 13 
XI B 18 0 4 8 6 0 0 0 0 1 2 5 10 
XI C 22 0 2 8 9 3 1 0 0 0 6 5 11 
XI D 17 3 2 9 3 0 0 3 1 3 2 1 7 
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Anul 
scolar 

CLASA 
NR 

ELEVI 
REPETENȚI 

Promovabilitate pe medii Note la purtare 
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 < 6 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

XII A 17 0 1 4 8 1 3 0 0 0 0 5 12 
XII B 16 1 0 6 4 5 0 1 0 3 1 2 9 
XII C 15 3 0 5 4 3 0 3 5 0 0 4 3 

2017 -
2018 

IX A 24 0 0 4 15 4 1 0 0 0 2 0 22 
IX B 32 2 5 11 10 4 0 2 0 0 2 6 22 
IX C 25 3 4 9 9 0 0 3 3 0 4 5 10 
X A 28 1 0 0 7 20 0 1 0 0 0 0 27 
X B 22 1 1 5 9 6 0 1 1 1 2 2 15 
X C 26 0 5 9 9 3 0 0 1 2 4 3 16 
X D 21 0 3 8 6 4 0 0 4 3 1 4 9 
XI A 22 0 1 7 10 4 0 0 0 0 5 8 9 
XI B 15 1 3 3 4 4 0 1 0 4 0 3 7 
XI C 26 1 2 10 12 1 0 1 1 1 3 3 17 
XI D 16 3 6 6 1 0 0 1 3 2 6 3 1 
XII A 18 0 2 3 5 8 0 0 0 0 1 4 13 
XII B 17 0 3 5 8 1 0 0 0 3 3 9 2 
XII C 23 0 3 13 4 4 1 0 0 0 5 5 13 
XII D 14 0 2 7 5 0 0 0 3 2 1 1 7 
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Situația candidaților la examenul de bacalaureat (promoțiile 2016, 2017, 2018) 
 

Promoția Sesiunea  
Nr elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Nr. elevi 
eliminați 

Număr 
de 

candidați 
respinși 

Din care cu 
medii: Nr. elevi 

reușiți 
Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

2015-
2016 

iunie- iulie 39 39 0 0 29 24 5 10 3 6 1 0 0 

2015-
2016 

august 
septembrie 

41 37 4 0 31 26 5 6 5 1 0 0 0 

2016-
2017 

iunie- iulie 27 26 1 0 16 14 2 10 4 4 1 1 0 

2016-
2017 

august 
septembrie 

21 17 4 0 14 12 2 3 3 0 0 0 0 

2017-
2018 

Iunie - iulie 52 45 7 0 43 43 0 2 1 1 0 0 0 

2017-
2018 

august 
septembrie 

50 43 7 0 35 31 4 8 7 1 0 0 0 
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Situația candidaților la examenul de bacalaureat PE DISCIPLINE ( promoțiile 2016, 2017, 2018) 

Promoția Sesiunea  DISCIPLINA 
Nr elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Nr. elevi 
eliminați 

Nr. elevi 
promovați 

Număr de candidați 
respinși 

 2015-2016 Iunie - iulie 

LIMBA ROMANA 39 39 0 0 35 4 
MATEMATICA 39 39 0 0 24 15 

ANATOMIE 4 4 0 0 2 2 
BIOLOGIE 26 26 0 0 9 17 

FIZICA 3 3 0 0 1 2 
INFORMATICA 6 6 0 0 5 1 

 2015-2016 
august 

septembrie 

LIMBA ROMANA 41 40 1 0 30 10 
MATEMATICA 41 39 2 0 21 17 

ANATOMIE 2 2 0 0 0 2 
BIOLOGIE 30 28 2 0 7 21 

FIZICA 3 3 0 0 1 2 
INFORMATICA 6 5 1 0 4 1 

2016-2017 Iunie - iulie 

LIMBA ROMANA 27 26 1 0 21 5 
MATEMATICA 27 26 1 0 17 10 

ANATOMIE 2 2 0 0 2 0 
BIOLOGIE 14 14 0 0 3 11 

CHIMIE 1 1 0 0 1 0 
FIZICA 2 2 0 0 2 0 

INFORMATICA 8 7 1 0 4 3 

2016-2017 
august 

septembrie 

LIMBA ROMANA 21 20 1 0 15 5 
MATEMATICA 21 19 2 0 10 11 

BIOLOGIE 14 13 1   5 9 
CHIMIE 1 1 0 0 0 1 
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Promoția Sesiunea  DISCIPLINA 
Nr elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Nr. elevi 
eliminați 

Nr. elevi 
promovați 

Număr de candidați 
respinși 

FIZICA 1 1 0 0 0 1 
INFORMATICA 5 4 1 0 2 2 

2017-2018 Iunie - iulie 

LIMBA ROMANA 52 51 1 0 38 13 
MATEMATICA 52 46 6 0 7 39 

ANATOMIE 4 4 0 0 4 0 
BIOLOGIE 37 32 5 0 4 28 

FIZICA 8 8 0 0 3 5 
INFORMATICA 3 3 0 0 2 1 

2017-2018 
august 

septembrie 

LIMBA ROMANA 50 47 3 0 40 7 
MATEMATICA 50 46 4 0 14 32 

ANATOMIE 5 5 0 0 3 2 
BIOLOGIE 33 28 5 0 10 18 

FIZICA 5 5 0 0 3 2 
INFORMATICA 7 7 0 0 4 3 
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DATE CU PRIVIRE LA TRASEUL EDUCAŢIONAL ŞI INSERŢIA PE PIAŢA 
MUNCII PE ULTIMII 6 ANI 

2.2.6 Analiza SWOT 

1. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- creşterea numărului de parteneriate 
educaţionale, de programe specifice şi 
proiecte încheiate la nivelul liceului ; 

- colaborarea cu instituţiile 
administraţiei publice locale şi 
teritoriale; 

- existenţa site-ului www.traian-vuia.ro
pentru informarea legată de admiterea 
în învăţământul liceal şi problemele 
scolii; 

- implicarea si consultarea permanentă a 
Consiliului  Elevilor și a Comitetului 
Reprezentativ al Părințălor şi creşterea 
importanţei acestora în viaţa şcolii; 

- numărul ridicat de cadre didactice care 
au obținut titlul științific de doctor; 

- numărul mare de cadre didactice care 
se înscriu la gradele didactice sau au 
obținut gradul didactic I. 

- interes și efort ridicat al cadrelor 
didactice pentru realizarea planului de 
școlarizare; 

- promovabilitate ridicată la examenul 
de certificare a calificărilor 
profesionale. 

 

- existența fenomenului violenţei în 
mediul şcolar; 

- disfuncţionalităţi sau comunicare 
formală, în relaţia şcoală - familie; 

- nivelul scăzut de pregătire al elevilor 
admiși în învățământul tehnic; 

- dezinteresul elevilor din clasele 
terminale de liceu în învățământul 
tehnic pentru pregătire în vederea 
promovării examenului de bacalaureat; 

- procentul scăzut de promovabilitate la 
examenul de bacalaureat 

- numărul mare de absențe ale elevilor 
din învățământul liceal; 

- utilizarea preponderent a metodelor 
tradiţionale de instruire, educare şi 
evaluare; 

- eficienţa scăzută şi formalismul 
activităţilor de formare continuă la
nivelul comisiilor metodice din şcoala;  

- activitatea de  asistenta la ore  nu 
acoperă în totalitate componenta de 
consiliere şi îndrumare. 
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OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

- numărul mare de oferte din partea 
ONG-urilor, privind participarea la 
programele educative şcolare şi 
extraşcolare în parteneriat cu unităţile 
de învătământ; 

- existenţa parteneriatului educaţional cu 
familia, comunitatea, organizaţiile 
guvernamentale şi non-guvernamentale 
în vederea responsabilizării acestora în 
susţinerea şi îmbunătăţirea actului 
educaţional; 

- acordarea de manuale gratuite și 
elevilor din ciclul superior al liceului; 

- colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, 
Direcţia Generală de Sănătate Publică, 
Agenţia Municipală de Ocupare a 
Forţei de Muncă Bucureşti, Primăria 
Capitalei si de sector etc.. 

 

 

- scăderea puterii economice a familiei 
ceea ce contribuie la creşterea 
abandonului şcolar; 

- interesul şi implicarea scăzută a 
părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea 
problemelor şcolii; 

- fonduri financiare insuficiente pentru 
desfăşurarea activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare; 

- lipsa manualelor la multe module de 
specialitate, dar și la materiile de 
cultură generală atât la ciclul inferior 
cât și la ciclul superior din 
învățământul tehnic; 

- dotarea insuficientă a laboratoarelor 
de specialitate și a atelierelor de 
instruire practică. 

 

 

Concluzii, recomandări, Soluții pentru planul de măsuri 

În acest capitol sunt prezentate principalele concluzii şi recomandări prevazute in PLAI  
precum și posibilitățile de rezolvare in cadrul liceului nostru( Soluții). Scopul acestora este de 
a îmbunătăţi planul de acţiune propus pentru următoarea perioadă. Prezentul capitol se rezumă 
la a sintetiza unele dintre implicaţiile mai importante rezultate din analiză şi de a introduce 
acţiunile detaliate în capitolul final. 

În urma  analizelor din PLAI (document programmatic) au fost formulate concluzii şi 
recomandări după cum urmează: 

 Demografie 
1. Scăderea populaţiei la nivelul întregii regiuni, ritmul cel mai alert de descreştere 
înregistrând populaţia de vârstă şcolară 

Recomandări: 
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 Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 
timpurii a şcolii (rata abandonului în regiunea Bucureşti – Ilfov este în anul şcolar 2013-
2014 de 9,4% destul de mare faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 8,2%, şi având un 
trend crescător faţă de anii trecuţi – 6,2%. 
  

Soluții : 

 Realizarea unei scoli prietenoase; 
 Dezvoltarea de activități extrașcolare atractive. 
 Crearea şi dezvoltarea reţelelor de şcoli pe domenii de interes cum ar fi: formarea 
adulţilor care ar putea acoperi nişa creată în formarea profesională iniţială, dar şi derularea 
de activităţi în reţelele deja create la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov, 
pentru realizarea corectă, coerentă şi unitară a Planului de Acţiune al Şcolii (PAS), 
Asigurarea calităţii, Diseminarea de bune practici privind planificarea în ÎPT, în realizarea 
şi derularea de proiecte din Fondul Social European etc. 

Soluții : 

 Asigurarea accesului resurselor umane din IPT la procesul de formare profesională 
continuă în vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii şi depunerea de 
proiecte cu finanţare europeană pentru reconversia acestora în domenii cerute în viitor. 

Soluții : 

 Popularizarea ofertei de formare a CCD, a facultăților de profil 
 Participarea la proiecte europene  

 
2. Îmbătrânirea populaţiei la nivelul întregii regiuni  

Recomandări: 

 Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării 
resurselor umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin 
retragerea din activitate mai târziu şi progresiv. 

 
Economie 
 

1. Serviciile: ocupă cea mai mare pondere în economia regională, în  creştere constantă în 
ultimii ani şi devansând industria în formarea  PIB şi a VAB. În cadrul serviciilor se 
detaşează: 
o transport, depozitare şi comunicaţii: (în 2006 cea mai mare pondere în VAB – 16,4% -  
în cadrul serviciilor); accentul pe noile tehnologii în telefonia fixă şi mobilă care antrenează 
schimbări în conţinutul unora dintre calificările necesare în domeniu (ex. competenţele IT 
pentru transferul integrat de date, voce şi imagine); 

Recomandări: 

 Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor prin: 
creşterea cifrei de şcolarizare; diversificarea calificărilor; şcolarizarea pentru calificări de 
nivel 3 în domeniul bancar, tranzacţii financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură; 
creşterea nivelului competenţelor profesionale. 
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Soluții : 

 Creșterea numărului de clase ( de la 1 la cel puțin 2) in domeniul electric cu 
calificarea tehnician metrolog (deși calificarea este cuprinsa in domeniul industriei) 

 

2. Industria:  

 deşi marcat de restructurări masive, regiunea îşi păstrează un profil industrial 
pronunţat, comparativ cu celelalte regiuni – 18,3% din structura VAB la nivel regional 
în 2006; 

 existenţa în regiune a numeroase societăți comerciale și institute de cercetare – din care 
se desprind orientări strategice spre ramuri cu valoare adăugată mare (metrologie, 
electronică, IT, etc.); 

 dinamica investiţiilor în sectorul industrial: industria prelucrătoare beneficiază de cea 
mai mare pondere din totalul investiţiilor brute la nivel regional (15,3%).  
 

Recomandări: 

 Creşterea cifrei de şcolarizare pentru domeniile de calificare din electronică şi 
automatizări, informatică în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare 
avansată din aceste domenii şi din industria prelucrătoare, acest domeniu fiind 
caracterizat de atragerea cu precădere  a investiţiile străine. 
 

Soluții : 

 păstrarea numărului de clase din acest domeniu ; 
  popularizarea in școlile gimnaziale a ofertei liceului nostru, dar și a avantajelor 

obținerii unei calificări in acest domeniu. 
 

Piaţa muncii 
Municipiul Bucureşti atrage populaţia în vârstă de muncă din întreaga ţară, dar mai ales a 
celei din zonele limitrofe, aceasta fiind regiunea capabilă să genereze cele mai multe locuri de 
muncă şi de cea mai bună calitate. Ponderea segmentului tânăr însă, 0-14 ani este scăzută 
comparativ cu celelalte regiuni ale ţării, lucru care nu trebuie să ne îngrijoreze având în 
vedere tocmai caracterul mai sus menţionat al acestei regiuni: magnet al forţei de muncă din 
întreaga ţară. Totuşi, şi în aceste condiţii regiunea se confruntă cu un mare deficit de forţă de 
muncă. 

În timp ce ratele de ocupare la nivel regional pentru cei cu nivel superior (89,4%) sau mediu 
(63,7%) de educaţie sunt sensibil mai mari faţă de media naţională pentru acelaşi nivel de 
educaţie, în cazul persoanelor cu nivel scăzut de educaţie rata de ocupare este mai mică în 
Regiunea Bucureşti - Ilfov  (28,4%) decât la nivel naţional. La nivel regional rata de ocupare 
a femeilor cu nivel scăzut de educaţie (21,8%) este aproape de două ori mai mică decât a 
bărbaţilor (37%) şi mult mai mică decât la nivel naţional pentru acelaşi nivel de pregătire 
(38,8%). Chiar dacă nu avem date pentru nivelul capitalei, putem totuşi avea în vedere că rata 
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şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult  învăţământ 
gimnazial) este dublă decât la nivel naţional. Ratele de şomaj pentru persoanele cu nivel 
mediu de educaţie (învăţământ profesional, liceal sau postliceal) şi pentru cele cu studii 
superioare se situează sub rata totală a şomajului regional şi sunt ceva mai mici decât ratele 
calculate la nivel naţional pentru acelaşi nivel de educaţie. În ceea ce priveşte distribuţia pe 
medii de rezidenţă, această rată a şomajului este mai ridicată în mediul rural decât în mediul 
urban. Ponderea mare a şomerilor tineri (15-24 ani – 20,5%) se menţine indiferent de sex 
sau mediul de viaţă al acestora urban sau rural, dar mai scăzut decât cel înregistrat la nivel 
naţional. Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie 
este mai scăzut. 

Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă civile, în 
2007 este: serviciile – 68,2%, industria – 16,2%, construcţiile  - 12,3%, agricultura – 0,8%. 

Existenţa unor sectoare de activitate care cunosc uşoare creşteri a populaţiei ocupate: comerţ, 
administraţie publică şi apărare, transport depozitare şi comunicaţii, energie electrică, termică, 
gaze, apă, construcţii. 

La nivel regional structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate evidenţiază că 
ponderea cea mai însemnată o deţin persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ 
superior (41,9 %), fiind urmate de absolvenţii de învăţământ liceal (23,7%), situaţie diferită 
cu cea înregistrată la nivel naţional, unde persoanele care au absolvit o învăţământul liceal 
deţin cea mai mare pondere (34%). Numărul populaţiei tinere ocupate este extrem de scăzut 
(6,2%).  

Deficit de forţă de muncă se preconizează în: metrologie, mecanică, automatizări. 

Solutți : 

 Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei scolii la nevoile pieţei muncii  
 Diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă. 
 Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
 Realizarea parteneriatelor liceului cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei 
de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a 
absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar. 
 Înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice complexe şi informaţionale. 
 Asigurarea unei mobilităţi  profesionale ridicate a absolvenţilor de învăţământ 
preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii. 
 Dobândirea de competenţe antreprenoriale solide de către absolvenţii liceului 
tehnologic  prin dezvoltarea de programe specifice în vederea creşterii şanselor lor de 
ocupare. 
 Facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii prin dezvoltarea  competentelor 
„cheie” şi a unor abilităţi, precum: disponibilitate la schimbare şi la mobilitate 
profesională; capacitate de adaptare a competenţelor la cerinţele angajatorilor; capacitate 
de comunicare; disponibilitate la mobilitate geografică; capacitate de adaptare la 
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transformările micro şi macroeconomice; abilităţi antreprenoriale; abilităţi de stabilire a 
scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie. 
 
Educaţia 

Populaţia şcolară din învăţământul profesional şi tehnic a scăzut drastic, în perioada 2000 – 
2008, de la 20.821 elevi în anul şcolar 2000-2001 la 15.334 în anul şcolar 2007-2008, 
reprezentând o reducere de 26%. La nivel de municipiu toată scăderea demografică a 
populaţiei şcolare a fost preluată numai de învăţământul profesional şi tehnic, iar 
învăţământul liceal, în general, a înregistrat creşteri de la  84.388 în anul şcolar 2000-2001 la 
90.082 în 2004-2005, după care a avut un trend descrescător până la 84.850 în anul 2007-
2008. La nivelul municipiului Bucureşti, învăţământul liceal teoretic nu a suferit scăderi 
majore a populaţiei şcolare, dar IPT - ul a ajuns în anul 2007-2008 la 15.334 elevi faţă de 
22.048 elevi în anul şcolar 2004-2005. 

 
Baza didactico-materială a şcolilor IPT este precară. Oferta şcolară se armonizează parţial 
cu piaţa muncii, generând dezechilibre între cerere şi ofertă. Mobilitatea profesională este 
scăzută şi fluctuaţia  personalului didactic din învăţământul IPT este destul de ridicată. 
Accesul la educaţie pentru elevii cu handicap nu este întotdeauna asigurat datorită 
infrastructurii necorespunzătoare a unităţilor şcolare IPT. 
Alte aspecte care trebuie amintite sunt: numărul mare de elevi/consilier şcolar, care este 
coroborat cu un număr insuficient de cabinete de consiliere şi orientare profesională; proces 
lent de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunităţile locale; dezvoltarea 
slabă a parteneriatelor de tip public – privat. 

Soluții : 

 Participarea la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT prin stagii de 
formare metodică, activităţi de mentorat, stagii de formare specializată la agenţii 
economici,participarea in programe europene, etc. 

 Necesitatea unei politici coerente de reabilitare, modernizare şi  dotare a spaţiilor 
educaţionale prin găsirea de soluții financiare. 

 Asigurarea internă a  calităţii în activitatea liceului. 
 Elaborarea de către liceu prin colaborare cu comunitatea locală şi instituţiile abilitate a 

unor prognoze privind dinamica pieţei locale a muncii, având în vedere o perspectivă de 
cel puţin 2-5 ani, în vederea unei mai bune proiectări a ofertei educaţionale. 

 Programe extrașcolare pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar. 
 Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional. 
 Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual. 
 Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 

defavorizate) 
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PARTEA 3 – 

PLAN OPERAȚIONAL  
2019-2020 

 
 

Repere tematice și ținte strategice - 2018- 2019 

REPERE TEMATICE: 

- Reducerea ratei de abandon școlar; 

- Creșterea gradului de inserție profesională; 

- Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare- învățare- evaluare. 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare-ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin 

metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev în perspectiva realizării egalităţii 

şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a 

şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat.  

ȚINTA 2: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei 

educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a 

absolvenţilor. 

ȚINTA 3: Crearea unui climat de siguranţă fizică în toate spaţiile unităţii de învăţământ. 

ȚINTA 4: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică 

locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri. 



 

61 
 

 

 
1. DOMENIUL MANAGEMENT ȘCOLAR 

ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare-ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin 

metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev în perspectiva realizării 

egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii 

timpurii a şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat.  

 

OBIECTIVE: 

- 1. Asigurarea cadrului instituţional/organizatoric şi managerial de calitate, pentru 

unitatea de învăţământ în vederea reducerii absenteismului și a abandonului școlar; 

- 2. Creșterea nivelului de performanță atins de către elevii din unitatea de învățământ, 

prin ridicarea procentelor de promovabilitate la examenul național de bacalaureat, de 

înscriere la instituții de învățământ superior, de încadrare pe piața muncii. 

ȚINTA 2: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei 

educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a 

absolvenţilor. 

 

OBIECTIV: 

- Promovarea exemplelor de bună practică,  realizate în cadrul unităţii de învăţământ. 

ȚINTA 3: Crearea unui climat de siguranţă fizică în toate spaţiile unităţii de 

învăţământ. 

 

OBIECTIV: 

- Intensificarea colaborării dintre unitatea de învățământ și  instituţii ale statului 

(Poliția, Jandarmeria, etc), cu ONG-urile care acţionează în mediul educaţional, 

în vederea asigurării unui mediu şcolar sigur. 
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Țintă/o
b 

ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț1/1 Elaborarea proiectului planului 
de școlarizare, în conformitate cu 
legislația în vigoare pentru anul 
școlar 2019-2020 

Director Legislația în 
vigoare 

Notă de 
fundamentare 

 

Director 

CA 

Secretar 

Conform graficului 
MEN 

Întocmirea documentației 

Respectarea termenelor 

Ț1/1 Elaborarea unor criterii specifice 
pentru evaluare, auto-evaluare, 
asigurarea standardelor naționale 
existente și asigurarea calității 
educației. 

Director Standarde MEN Director 

CA 

Comisie specifice 

Permanent  Existența procedurilor de 
evaluare internă 

Ț1/1 Monitorizarea parteneriatelor 
derulate la nivel local școală- 
familie- elev, privind 
responsabilitățile în vederea 
asigurării unei frecvențe 
corespunzătoare. 

Director 

 

Legislația 
specifică 

Procese- verbale 

Director 

Diriginți 

Permanent Acorduri de parteneriat 

Procese- verbale 

Ț1/1 Elaborarea ofertei curriculare Director 

Diriginți  

Metodologii 
specifice 

Director 

Diriginți 

Permanent Participarea elevilor la 
concursuri și olimpiade 

Ț1/1 Monitorizarea derulării unor 
programe de prevenire a 

Director 

Consilierul 

Legislație  Director 

Consilierul 

Permanent  Reducerea absenteismului 
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Țintă/o
b 

ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

abandonului școlar, a 
absenteismului în școală 

psihopedagog 

 

Procese verbale 

Contracte de 
voluntariat 

psihopedagog 

 

Ț1/2 Întocmirea planului de acțiune 
privind îmbunătățirea rezultatelor 
elevilor la examenul de 
bacalaureat 

Director 

Responsabili de 
arie curriculară 

Plan operațional 

 

Director  Decembrie 2018 Creșterea promovabilității la 
examenul de bacalaureat cu 
cel puțin 5 % 

Ț1/2 Monitorizarea desfășurării 
programelor de pregătire 
suplimentară, conform graficului 
stabilit. 

Director  

Profesori  

Grafic de 
desfășurare 

Director 

 

Conform graficului Existența graficului. 

Numărul de elevi participanți. 

Ț1/2 Organizarea simulării 
examenului de Bacalaureat, 
analiza datelor statistice privind 
rezultatele elevilor. 

Director 

Profesori  

Proceduri 
specifice 

Director  Conform graficului 
MEN 

Creșterea procentului de note 
peste 5 față de anul școlar 
precedent. 

Ț1/2 Monitorizarea prin lecții 
observate, a aplicării strategiilor 
moderne de predare-învățare- 
evaluare, cu accent pe 
dimensiunea formativă a 
învățării. 

Director 

CEAC 

Fișe de observare 
a lecției 

Director 

Responsabil CEAC 

Conform graficului Creșterea nivelului de 
performanță atins de elevi 
regăsit în rezultatele obținute. 
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Țintă/o
b 

ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț1/2 Participarea la proiecte ce au ca 
scop oferirea accesului la 
educație elevilor ce aparțin 
grupurilor vulnerabile. 

Director  

Coordonatorul de 
proiecte și 
programe 

Metodologii 
specifice 

Director Permanent Numărul proiectelor realizate 
de unitatea de învățământ. 

Ț2 Elaborarea planului de 
îmbunătățire a calității. 

Director  

CEAC 

Analize interne 

Chestionare 
adresate elevilor, 
părinților, 
profesorilor 

Director Octombrie 2018 

Martie 2019 

Existența planurilor de 
îmbunătățire a activității. 

Popularizarea acestuia la 
nivelul unității. 

Respectarea termenelor. 

Ț2 Monitorizarea situației 
absolvenților învățământului 
tehnic, a inserției profesionale, pe 
baza informațiilor oferite de 
profesorii diriginți. 

Director 

Diriginți  

Statistica inserției 
profesionale 

Director Decembrie 2018 Identificarea situației de 
inserție profesională pentru 
cel puțin 75% din numărul 
absolvenților. 

Ț2 Controlul calității activității 
personalului didactic 

Director  

Responsabili de 
arie curriculară 

Portofoliile 
comisiilor 
metodice, ale 
cadrelor didactice, 
fișe de observare 

Director Permanent Existența fișelor de 
observare. 
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Țintă/o
b 

ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

 

 

 

Ț3 Încheierea de parteneriate cu 
agenții economici, în vederea 
îmbunătățirii formării 
profesionale. 

Director Parteneriate. Director Permanent Numărul parteneriatelor 
încheiate. 

Ț3 Organizarea și participarea la 
activități în care sunt implicate 
instituții ale statului interesate de 
stabilirea de parteneriate și 
programe comune. 

Director Calendarul și 
programul 
activităților 

Director Permanent Număr  
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2. DOMENIUL CURRICULUM 

ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare - ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin 

metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev în perspectiva realizării egalităţii 

şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a 

şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat. 

  

OBIECTIVE: 

- 1. Creșterea numărului de cadre didactice care utilizează instrumentele de evaluare a 

rezultatelor învățării, prin îmbinarea evaluării performanțelor individuale cu evaluarea 

performanțelor de grup, cu cel puțin 1%, în anul școlar 2018-2019 

- 2. Îmbunătățirea rezultatelor obţinute de către elevii din unitatea de învăţământ la 

examenul național de bacalaureat, cu cel puțin 3%. 

 

ȚINTA 2: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale 

cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor. 

 

OBIECTIV: 

- Realizarea de parteneriate cu agenții economici în scopul asigurării unei bune inserții 

profesionale a absolvenților. 

 

ȚINTA 3: Crearea unui climat de siguranţă fizică în toate spaţiile unităţii de învăţământ. 

OBIECTIV: 

- Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, la nivelul unităţii de 

învăţământ, în vederea realizării standardelor europene. 

ȚINTA 4: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică 

locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri. 

 

OBIECTIV: 

- Asigurarea creșterii calității actului educațional. 
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Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 

UMANE 
RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț1/1 Elaborarea graficului de 
inspecții pentru anul școlar 
2018-2019. 

Director 

Responsabili de 
arii curriculare 

Analiza activității 
pentru anul școlar 
2017-2018. 

Date statistice. 

Director Octombrie 
2018 

Februarie 2019 

Existența graficului 

 

Ț1/1 Verificarea aplicării 
metodologiei specifice la 
nivelul colectivelor metodice 
și ale fiecărui cadru didactic: 

- Parcurgerea ritmică a 
materiei; 

- Progresul școlar; 

- Ritmicitatea notării; 

- Evaluarea semestrială 
conform graficelor 
MEN. 

Director Rapoarte, statistici Director Permanent Centralizatoare, statistici. 

 

Ț1/1 Identificarea oportunităților de 
instruire diferențiată pentru 
elevii capabili de performanță 
prin centre de excelență și alte 

Director 

Profesori 

Metodologii Director Permanent Creșterea numărului de 
activități. 

Rata de participare la 
centrul de excelență în 
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Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

activități extracurriculare. creștere față de anul 
trecut. 

Ț1/2 Organizarea și coordonarea 
examenului național de 
bacalaureat 2019. 

Director Documente MEN 

Metodologii  

Director Conform 
calendarului 

Proceduri specifice 

Ț2 Organizarea de întâlniri cu 
agenți economici și alți 
parteneri sociali 

Director Pliante  Director Permanent Număr de parteneriate. 

Ț3 Organizarea de activități de 
prezentare a mijloacelor 
didactice auxiliare, aprobate 
de MEN, a oportunităților 
educaționale de tip activități 
extrașcolare. 

Director Programul 
activităților 

Director Permanent Număr de cadre didactice 
participante. 

Ț3 Asigurarea necesarului de 
manuale școlare gratuite 
pentru elev. 

Director 

Responsabil 
manuale 

diriginți 

Manuale alternative Director Septembrie 
2018 

Existența procedurilor 
specifice. 

Situații statistice. 

Ț4 Desfășurarea în parteneriat a 
unor programe de prevenire și 

Director 

Consilier 

Baze de date Director Permanent Existența programelor 
ameliorative 
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Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

reducere a abandonului școlar psihopedagog Scăderea abandonului 
școlar față de anul școlar 
2017-2018. 
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3. DOMENIUL RESURSE UMANE 

 
ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare-ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin metode didactice moderne, interactive, centrate 

pe elev în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a 

şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat. 

OBIECTIVE: 

- 1. Asigurarea cunoaşterii în unitatea şcolara a legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea, 

perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar; 

- 2. Definirea şi promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii 

 
Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 

UMANE 
RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț1/1 Informarea cadrelor didactice 
interesate cu privire la actele 
normative referitoare la 
mobilitatea personalului 
didactic. 

Director 

Secretariat 

Site-ul ISMB 

Corespondența 
electronică 

Director Permanent Actele normative existente. 

Ț1/1 Informarea cadrelor didactice 
cu privire la desfășurarea 
consfătuirilor 

Director 

Responsabili arie 
curriculară 

Corespondență 
electronică 

Site-ul ISMB 

Director Septembrie 
2018 

Numărul de cadre didactice 
care participă la consfătuiri 

Ț1/1 Facilitarea accesului la 
informație, echipament IT, 
softuri educaționale pentru 

Director 

Informatician 

Suport logistic Director Permanent Creșterea numărului de 
echipamente electronice. 
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întreg personalul didactic, în 
procesul de învățământ. 

Ț1/2 Asigurarea unui climat de 
muncă eficient în vederea 
optimizării activității. 

Directori 

Șefi de 
compartimente 

Procese- verbale Director Permanent Existența proceselor verbale. 

Atingerea standardelor. 
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4. DOMENIUL RESURSE MATERIALE 
 
ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare-ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin metode didactice moderne, interactive, centrate 

pe elev în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a 

şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat.  

OBIECTIVE: 
- Gestionarea eficientă a resurselor materiale. 

Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț1 Colaborarea cu instituțiile 
centrale și locale, asociații, 
organizații non-
guvernamentale, care 
activează în domeniul 
educațional, pentru 
organizarea de activități de 
formare/ perfecționare cu 
costuri reduse. 

Director 

Responsabil 
comisie 

Calendarul 
activităților 

Director Conform 
calendarului 
stabilit 

Numărul cadrelor didactice 
participante. 

Ț1 Implicarea unității de 
învățământ în proiecte, 
programe educative, 
organizate prin sponsorizare. 

Director Programe Director Permanent Cel puțin un proiect/ 
semestru.  
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5. DOMENIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 
ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare-ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev 

în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 

îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat. 

OBIECTIV: 

-  Cunoașterea și aplicarea legislației privind evaluarea, asigurarea și controlul calității în educație. 

ȚINTA 4: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, 

ONG-uri. 

OBIECTIV: 

- Dezvoltarea și valorificarea colaborării între liceu, I.S.M.B. și A.R.A.C.I.P. 

 

Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț1 Elaborarea Raportului Anual 
de Evaluare Internă. 

Director 

Coordonator 
CEAC 

Proceduri specifice Coordonator CEAC Octombrie 
2018 

Finalizarea  RAEI 

Ț1 Informarea cadrelor didactice 
cu privire la activitatea CEAC 

Coordonator 
CEAC 

Corespondență 
electronică 

Site-ul școlii 

Coordonator CEAC Permanent  Existența proceselor 
verbale, a informărilor. 
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Ț4 Participarea la întâlnirile de 
informare organizate de ISMB 

Director  Grafic Director Conform 
graficului 
ISMB 

Participarea la întâlniri. 
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6. DOMENIUL PROIECTE ȘI PROGRAME 

 

ȚINTA 1: Creșterea calitǎții actului de predare - ȋnvǎțare cu accent pe învăţarea prin metode 

didactice moderne, interactive, centrate pe elev în perspectiva realizării egalităţii şanselor în 

educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi 

îmbunătăţirii rezultatelor la examenul național de bacalaureat.  

OBIECTIV: 

- Prevenirea abandonului și absenteismului școlar și creșterea performanțelor școlare a 

elevilor prin asigurarea unui climat educațional optim în școală. 

 

 ȚINTA 2: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale 

cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor. 

 

ȚINTA 3: Crearea unui climat de siguranţă fizică în toate spaţiile unităţii de învăţământ. 

 

OBIECTIV: 

- Intensificarea colaborării unității de învățământ cu instituţiile abilitate ale statului, în 

vederea asigurării unui mediu şcolar sigur și atractiv 

ȚINTA 4: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică 

locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri. 

 

OBIECTIV: 

- Crearea condiţiilor necesare dezvoltării de parteneriate între liceu şi comunitatea 

locală, organizaţii non-guvernamentale, companii etc. 
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Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Realizarea unui schimb de 
experiență cu alte școli din 
București și din țară. 

Directori 

Cadre didactice 

Internet 

Echipamente IT 

Director Conform 
calendarului de 
activități 

Procese- verbale ale 
activităților. 

Ț1 Consilierea cadrelor didactice 
în inițierea, implementarea, 
evaluarea proiectelor. 

Director 

Cadre didactice 

Internet 

Echipamente 
multimedia/IT 

Consumabile 

Director Permanent Procese- verbale. 

Ț2 Identificarea de parteneri în 
scopul încheierii unor 
parteneriate școlare strategice, 
proiecte Erasmus+ 

Directori 

Cadre didactice 

Internet 

Echipamente 
multimedia/IT 

Consumabile 

Director  Conform 
termenelor din 
programele de 
finanțare 

Numărul de aplicații 
depuse. 

Ț3 Realizarea de activități în 
colaborare cu instituțiile 
statului pentru asigurarea unui 
mediu educațional sigur și 
atractiv.  

Directori 

Cadre didactice 

Instituții publice 

Coordonatorul de 
proiecte și 
programe 

Internet 

Echipamente 
multimedia/IT 

Consumabile 

Director Permanent Numărul de activități 
desfășurate în școală. 
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Ț4 Realizarea unei analize la 
nivelul școlii privind nevoile 
de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice. 

Director 

Responsabil 
comisie  

Internet 

Echipamente 
multimedia/IT 

Consumabile 

Director Semestrul I Analiza de nevoi 
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7. DOMENIUL IMAGINE ȘI COMUNICARE  

 
ȚINTA 4: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, 

ONG-uri. 

 

OBIECTIVE: 

- 1. Organizarea punctelor de informare şi documentare pentru uzul publicului larg. 

- 2. Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea liceului şi conturarea unei imagini pozitive a instituţiei în rândul 

comunităţii locale. 

 

Țintă/ob ACȚIUNI RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Ț4/1 Participarea la Târgul de 
ofertă educațională. 

Director 

Coordonatorul de 
proiecte și 
programe 

Afișe, postere, 
pliante 

Coordonatorul de 
proiecte și programe 

Mai 2019 Amenajarea standului 

Ț4/2 Actualizarea informațiilor 
prezentate pe site-ul liceului. 

Informatician 

Director 

Internet Informatician Permanent Existența informațiilor 
pe site-ul școlii. 
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PARTEA 4 – CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 
elaborării planului de acţiune a şcolii  
 
Activităţile de monitorizare şi evaluare vor lua în considerare printre altele şi teoriile privind 
ancorele profesionale - elemente de referinţă extrem de importante oferite de literatura de 
specializare. 
  
Exemple de asemenea ancore ar fi:  

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

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

 provocarea la competiţie, stilul de viaţa;  
 
În viitorul apropiat asemenea ancore vor fi dominante în structura noilor ocupaţii (profesiuni).  
Monitorizarea şi evaluarea Planului de acțiune la toate nivelurile (operaţional, echipă) va 
urmări:  
 

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

 reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat;  

 informarea factorilor interesaţi (manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor 
implementării Planului de acțiune a şcolii;  

 conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării Proiectului de 
dezvoltare instituţională a şcolii;  

 sărbătorirea succeselor în realizarea Planului de acțiune a şcolii.  
 

Pentru a exista un sentiment de proprietate şi responsabilitate faţă de acest plan, este 
importantă implicarea unei varietăţi cât mai mari de factori interesaţi în elaborarea planului. 

 Printre aceştia trebuie să se numere cadre didactice, personal administrativ şi de sprijin. 
De asemenea, trebuie să aibă loc consultări şi discuţii care să ofere informaţii în vederea 
întocmirii planului, cu părinţi, tineri, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, angajatori şi 
asociaţii ale angajatorilor, consilii locale şi judeţene şi alţi factori interesaţi. Planul nu trebuie 
să fie un document elaborat exclusiv de director sau membrii conducerii superioare. În mod 
similar, cu cât activităţile de zi cu zi includ mai multe procese de analiză şi evaluare, cu atât 
mai uşor personalul va putea fi implicat în procesul de planificare a acţiunilor la nivelul şcolii.  

a) Identificarea factorilor interesaţi care pot avea un anumit impact asupra dezvoltării 
şcolii şi/sau care pot fi beneficiarii serviciilor sau produselor şcolii. 

b) Stabilirea modalităţii de lucru pentru planificare şi întocmirea planului de proiect 
pentru elaborarea PAS.  
Modalitatea de lucru trebuie să includă următoarele:  
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 discuţii cu membrii personalului referitoare la: ce îşi doreşte şcoala să devină în viitor, 
cum îşi percepe şcoala rolul său în cadrul comunităţilor locale, judeţene şi regionale, 
modul în care contribuţia şcolii trebuie/ ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli, modul 
în care aria sa de activităţi ar putea să se schimbe în viitor, de exemplu prin oferirea 
mai multor servicii educaţionale pentru adulţi. Membrii personalului din cadrul 
organizaţiei trebuie să împărtăşească un scop comun.  

 analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate (seturile 
de date stabilite de comun acord a fi colectate trebuie clar definite) aplicarea unui 
model de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de realizare, 
care va aria sa de cuprindere  

 stabilirea surselor de date /informaţii care se vor utiliza, stabilirea responsabilităţii 
pentru colectarea datelor şi a termenelor pentru această activitate  

 planificarea analizării datelor – cine va face acest lucru şi care este termenul limită  

 stabilirea de comun acord a unei modalităţi şi a responsabilităţii pentru formularea 
concluziilor care rezultă din analiza mediului intern şi extern – în ce mod vor fi 
verificate aceste concluzii cu factorii interesaţi  

 mecanismele pentru formularea şi convenirea obiectivelor şi ţintelor  

 modalitatea de analizare a problemelor care au dus la formularea obiectivelor astfel 
încât să poată fi stabilite acţiuni pentru depăşirea acestor probleme  

 introducerea elementelor de planificare operaţională prin implicarea unui număr mare 
de membri ai personalului, de exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru  

 modul în care alte activităţi, de exemplu activităţile de elaborare a planurilor privind 
parteneriatele locale sau desfăşurarea auto-evaluării, vor fi integrate într-un singur 
plan de acţiune  

 scrierea planului – de către cine. Formatul în care va fi distribuit – prin internet, pe 
hârtie  

 Programarea unui anumit timp pentru a face posibilă îndeplinirea sarcinilor de 
elaborare a planului.  
 

4.1.1. Surse de informaţii:  
 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 

diriginţilor, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, 
documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare  

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 
compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)  

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a Municipiului București  

 PRAI Regiunea Sud- Muntenia  
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 Anuarul statistic al Municipiului București 

 Date statistice – ANOFM  a Municipiului București  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISMB şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.  
 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS  
 

Implementarea PAS - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 
Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;  

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 
Administraţie, Comisia pentru asigurarea calităţii in educaţie;  

 revizuire periodică şi corecţii;  

 se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune 
şi se vor compara cu rezultatele aşteptate;  

 se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare 
iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii - formării 
profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de 
mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare);  

 se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale 
şi de timp;  

 se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor 
implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;  

 se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;  

 se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi 
extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ.  

-  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


