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Partea I - CONTEXT 

 
1.1. Introducere 

Prezentul Plan de acțiune al școlii are în vedere dezvoltarea Liceului Tehnologic 

”Dumitru Dumitrescu” în perioada 2018-2022. Echipa de proiect a ales această durată de viață de 4 

ani ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial, criteriile de admitere la liceu, formatul 

examenului de bacalaureat, recrutarea personalului didactic la nivelul unității precum și de evoluția 

economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții 

muncii.  

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al școlii, 

al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de 

dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite 

consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor 

propuse.  

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea, 

continuitate justificată atât prin rezultatele academice şi socio-comportamentale ale elevilor, cât şi 

prin așteptările părinţilor şi ale comunităţii locale.  

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

Acțiune al Școlii să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene.  

La nivelul fiecărei unități școlare planul de acțiune al școlii are o importanță deosebită 

deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației, asigurând concertarea tuturor 

domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații 

sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.  

Planul de acțiune al școlii este elaborate și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul și 

condițiile în care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează eficiența 

activității educaționale:  

 Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;  

 Competiția tot mai accentuată între licee;  
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 Schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale;  

 Politica managerială a școlii și a comunității locale.  

Planul de acțiune al școlii reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului 

didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai primăriei), 

fiind elaborat pornind de la punctele tari si slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale, 

avându-se în vedere urmatoarele aspecte:  

 Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de învățământ preuniversitar secundar 

inferior și superior;  

 Menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în regim de trunchi comun și 

ca disciplină opțională pentru pregătirea examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere 

internațională;  

 Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate academice deosebite;  

 Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  

 Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în 

vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii;  

 Profesionalizarea actului managerial;  

 Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă a acesteia. 

Planul de Actiune al Școlii  (PAS) face parte din sistemul de asigurare al calitatii, el este un 

mijloc de comunicare între scoală si principalii săi parteneri, reflectând nivelul de performanță al 

scolii. 

Plecând de la Politicile de integrare europeană pentru sistemul de educaţie şi formare 

profesională, sintetizate în „Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar”, coroborat cu Planul 

Național de Reformă, până în 2020, învățământul românesc are ca priorităţi la nivel naţional : 

 învăţarea centrată pe elev; 

 parteneriatul cu întreprinderile; 

 dezvoltarea curriculară; 

 dezvoltarea de standarde de formare (metodică)continuă a personalului; 

 asigurarea calităţii; 

 orientarea şi consilierea elevilor; 

 modernizarea bazei materiale; 
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 management educaţional; 

 şanse egale la educație și integrarea elevilor cu nevoi speciale ; 

 utilizarea TIC în predare; 

 formarea continuă a adulţilor; 

 încadrarea în standardele europene; 

 dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată. 

Modelul educaţional european propune o strânsă colaborare între şcoală, familie şi 

comunitatea  locală într-un sistem integrat care şi-a dovedit eficienţa. 

1.2. Viziunea și misiunea școlii 

Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu îşi propune să asigure o pregătire generală şi de 

specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea formării elevilor cu necesităţile 

comunităţii locale şi cu standardele educaţionale ale U.E., asigurând egalitatea şanselor, integrarea 

socială şi profesională a absolvenţilor. 

Astfel urmărim formarea personalității elevilor prin: 

 formarea de abilităţi şi deprinderi sociale utile; 

 formarea capacităţii de adaptare la realitatea cotidiană, de a şti să aplice în viaţă ceea ce au 

învăţat;  

 motivarea pentru învăţarea continua; 

 formarea capacităţii de comunicare, de a relaţiona cu semenii şi de a lucra în echipă; 

 dobândirea de competenţe specifice meseriei pentru care se pregătesc, de transfer de informaţii 

şi competenţe de la un domeniu la altul; 

 formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor tehnice moderne. 

Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu trebuie să fie o instituţie care asigură garanţia unui 

sistem educaţional de calitate şi o dimensiune europeană a actului educaţional. 

1.3. Valorile noastre 

Managementul la nivel instituţional pune accent pe calitatea educației şi promoveazǎ valori 

instituţionale precum:   

 Calitate  - în toate segmentele în care acționăm 

 Cooperare şi comunicare – în tamdem cu principiile democrației 

 Integritate – asigurând transparența acțiunilor;  

 Echitate – dreptul constituțional la învățătură 

 Adaptabilitate – la noile cerințe europene  

 Flexibilitate – să ne depășim condiția 
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 Educaţia pe toată durata vieţii – pentru toți membri organizației. 

 

 

1.4. Profilul actual al școlii  

1.4.1. Prezentarea școlii  

Cadrul geografic şi cultural  

a) Așezare geografică  

Buftea este aşezată în regiunea de câmpie numită - ”Câmpia Română, în cunoscuta - 

Câmpie a Vlăsiei, pe lunca râului Colentina, pe ambele părţi ale acestuia. În cadrul Câmpiei Vlăsiei, 

Buftea se află în compartimentul câmpiei Colentinei.  

Din punct de vedere administrativ, Buftea face parte din judeţul Ilfov, fiind aşezată în 

partea de NV a acestuia, la o depărtare de circa 20 km nord de municipiul Bucureşti şi aproximativ 

40 km sud de Ploieşti.  

Resurse naturale: - păduri; lacuri (pe râul Colentina).  

Turism: Oraşul Buftea este înconjurat de o zonă plină de pitoresc. În ceea ce priveşte 

locurile de agrement, menţionăm: - Palatul Stirbey; - Complexul "CALUL BĂLAN" – pe malul 

lacului; - grădini publice şi de agrement.  

Domeniul social şi cultural: În oraşul Buftea există: o bibliotecă orăşenească; biblioteci 

şcolare.  

b) Istoric  

Prima atestare documentară a unei aşezări pe teritoriul actual al localităţii este menţionată 

într-un hrisov din 15 iunie 1577 (satul Măneşti).  

Un document important care dă originea numelui de azi al localităţii în totalitatea ei, 

Buftea, este actul din 20 iulie 1752 care menţionează - Odaia Buftii de pe moşia Măneşti. În anul 

1968, Buftea a fost declarată localitate de tip urban, un rol important avându-l poziţia acesteia, în 

apropierea Bucureştiului. În prezent, Buftea este o localitate în plin proces de dezvoltare şi 

modernizare.  

1.4.2. Particularități 

 

 Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, este situat în partea de nord-est a județului Ilfov, 

oraș Buftea şi face parte din regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov;  
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 Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” şcolarizează atât elevi din oraș și județ, cât şi din 

judeţele limitrofe, respectiv Giurgiu, Dâmbovița și chiar București. Avem elevi chiar și din 

Republica Moldova.  

 Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, este organizat pe principii nediscriminatorii.  

 Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu metodologiile şi reglementările legale 

elaborate de M.E.N.  

 Examenele de absolvire se realizează conform metodologiilor şi reglementărilor legale 

elaborate de M.E.N.  

 Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, oferă următoarele servicii:  

- Cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi asistentă medicală;  

- Cabinet pentru consiliere psihopedagogică; 

Date de contact şi poziţionare:  

LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU DUMITRESCU” BUFTEA  

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 135  

Tel/fax: 021/3515911                                                                                    

e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro  

web: www.ddbuftea.ro  

Găsiți harta la adresa:  

https://www.google.ro/maps/place/Liceul+Tehnologic+Dumitru+Dumitrescu/@44.5784236,25.9303058,15z

/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf535fa81c417f0a!8m2!3d44.5713313!4d25.9424079 

1.4.3. Scurt istoric al liceului 

În anul 1968, prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr.3401, ia fiinţă Grupul Şcolar  

Energetic Buftea, care funcţionează sub această denumire până în anul 1974 când se transformă în 

Liceul de Electrotehnică Buftea (1974 -1978). 
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În anul 1978, îşi schimbă denumirea în Liceul Industrial Oraş Buftea, până în anul 1994. 

 

 

  

Din anul 1994 se revine la denumirea de Liceul  Energetic Buftea, până în anul 1999, când 

i se acordă denumirea de Grup Şcolar Energetic Buftea, după numele academicianului Dumitru 

Dumitrescu (1904-1884), născut în acest oraş. 

 

 Academicianului Dumitru Dumitrescu(1904-1884) a avut lucrării în domeniul 

hidraulicii, mecanicii, fiind profesor al Universităţii Politehnica Bucureşti şi 

membru corespondent al Universităţii din Toulouse. Dumitru Dumitrescu a 

contribuit la realizarea hidrocentralelor Stejaru şi Sadu. 

 

Din 1999 -2012 îşi schimbă denumirea în Grupul Şcolar Dumitru 

Dumitrescu Buftea, iar din 2012 Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea. 
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1.5. Analiza tendințelor demografice din zonă 

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2008-2015 a orașului Buftea (situat la 22 km 

de București)  și a INSSE, în anul 2011 erau înregistrate 22.178 persoane, din care 11.020 de sex 

masculin și 11.158 de sex feminin, respectiv o densitate de 245.5 loc./km2. 

 Din sursa PLAI pentru perioada 2014-2020 pentru regiunea București-Ilfov se remarcă 

faptul că populația județului are un grad de îmbătrânire relativ ridicat, grad generat de migrațiile 

populației active către alte piețe de muncă. Acest proces a fost atenuat în ultima perioadă datorită 

scăderii volumului piețelor de forță de muncă tradiționale pentru populația activă din zonă. 

 Dinamicile populației sunt rezultatul comportamentului demografic, iar în zonă rata de 

descreștere a fost de 0.80%, deoarece rata natalității este de 8,3%. 

 Totuși după 2009 populația a crescut ușor, cu aproximativ 10% în zona orașului Buftea, 

conform estimărilor administrației locale, procent accentuat pe fondul unei presiuni sporite de 
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extindere a zonei metropolitane București ce a determinat un flux migrator către cartierele 

mărginașe, limitrofe Bucureștiului. 

 Profilul economic al orașului Buftea, evidențiază prezența activităților industriale cu valoare 

adăugată mică (prelucrare produse agricole şi avicole, ambalaje metalice și plastice, construcții), 

care în condițiile economice actuale sunt afectate de pierderea piețelor de desfacere pe plan național 

și/sau extern. În oraşul Buftea îşi desfăşoară activitatea circa 600 de societăţi comerciale (conform 

site-ului administrației locale), din care unele cu capital străin sau mixt. Acest lucru, însă, nu a 

determinat o scădere a șomajului (inclusiv cel tehnic) în zonă, ci și o creștere a familiilor cu salariu 

minim, a celor care trăiesc din ajutor social sau cu un singur susținător. 

Cu toate acestea este de așteptat ca specializările care deservesc aceste sectoare, inclusiv 

cele oferite de LTDD, să înregistreze o cerere crescândă în perioada 2015-2025, datorată deficitului 

mare de experți pe care ritmul de dezvoltare îl impune. 

 În ceea ce privește mediul social din care provin elevii LTDD este de subliniat că sunt atât 

din zona urbană a orașului Buftea, cât și din zonele rurale limitrofe județului Ilfov; unii provin din 

familii cu situație materială precară, alții din familii înstărite din punct de vedere financiar;  sunt 

elevi care provin din familii dezorganizate sau aflați în plasament social. Majoritatea părinților au 

studii medii.  

Concluzionând, putem spune că în ceea ce privește mediul social de proveniență al elevilor 

LTDD, acesta este  unul multiplu și nu putem crea un tipar anume. 

1.6. Oferta educațională 

Tipul școlii: Liceu Tehnologic, cu următoarele niveluri de şcolarizare şi forme de învăţământ:  

- Liceu teoretic cu clasele IX – XII (XIII) – învăţământ de zi şi frecvenţă redusă;  

- Liceu tehnologic cu clasele IX – XII – învățământ de zi.  

- Liceu vocational, profil sportive specializarea Rugby-Baschet  

- Școală Profesională de 3 ani - învățământ de zi. 

Profiluri  şi specializări/calificări  profesionale  oferite  : 

LICEU TEORETIC cursuri de zi şi frecvenţă redusă: 

Filieră teoretică, profil real -  specializarea: Matematică – informatică; 

                                                -specializarea: Științe ale naturii. 

Filieră teoretică, profil uman -  specializarea: Filologie. 

LICEU TEHNOLOGIC: 

Profil  tehnic, profil tehnic,  

calificările: -tehnician în instalații electrice; 
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                    -tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;       ciclul inferior 

                    -technician instalator pentru construcții; 

                    -tehnician în instalații electrice; 

                    -tehnician electrotehnist; 

                    -tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;      ciclul superior 

                    -technician instalator pentru construcții. 

Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” este o  unitate şcolară  pentru învăţământ  de 

masă, finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional la forma de învăţământ de zi şi 

frecvenţă redusă. 

Predarea se face în limba română. 

Limbi străine studiate: engleza, franceza. 

 Ambianţa din unitatea şcolară este plăcută şi propice activităţii intelectuale;  

 Relaţii de colegialitate, respect reciproc /spirit de echipă;  

 Comunicare bună între conducerea şcolii şi personalul angajat;  

 Managementul unităţii şcolare este asigura de director, director adjunct, Consiliul de 

Administraţie;  

 Asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative; 

 Implicarea în diagnoza şi prognoza managerial a tuturor factorilor de decizie;  

 Atitudine pozitivă faţă de educaţia furnizată de şcoală;  

 Învăţământ în condiţii de securitate;  

 Participare la olimpiade şi concursuri şcolare;  

 Şcoala dispune de laboratoare şi cabinete suficiente, dotate la nivelul standardelor europene, 

datorită proiectului de reabilitare care s-a terminat.  

Disfuncționalități: 

 Fluctuaţie relative mare atât de profesori titulari, cât şi de profesori suplinitori; 

 Implicarea insuficientă din partea părinţilor pentru creşterea nivelului de pregătire al 

elevilor; 

 Existenţa unui număr relative mare de elevi proveniţi din familii cu situaţie materială 

precară; 

 Existenţa unui număr relativ mare de elevi proveniţi din familii monoparentale sau cu părinți 

plecați la muncă în străinătate; 

1.7. Elevi școlarizați în unitatea de învățământ 
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Elevi școlarizați în uitatea de învățământ 
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R
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2014-2015 940 783 750 

95,78% 

93 27 157 128 

81,82% 

- 29 - - - - 

2015-2016 862 689 642 

93,17% 

100 32 145 136 

93,15% 

- 10 28 25 

92,59% 

1 2 

2016-2017 848 647 629 

97,21% 

43 18 151 136 

90,06% 

- 15 50 46 

92% 

- 4 

2017-2018 808 632 617 

97,62% 

61 15 133 122 

91,7% 

- 11 43 42 

97,67% 

- 1 

 

Rezultatele obțiute la examenul de bacalaureat în ultimii patru ani – serie curentă 

An şcolar 2014-2015 
Elevi  

înscrişi 

Elevi  

promovaţi 

Procent  

promovabilitate 

Procent  

judeţ 

Procent  

naţional 

TOTAL 233 119 51,1 % 41,9% 67,9% 

Cursuri de zi 213 119 55,8 %   

Frecvenţă redusă 20 - 0 %   

An şcolar 2015-2016 
Elevi  

înscrişi 

Elevi  

promovaţi 

Procent  

promovare 

Procent  

judeţ 

Procent  

naţional 

TOTAL 155 80 51,6 % 38,5% 68,1% 

Cursuri de zi 147 80 54,4 %   

Frecvenţă redusă 8 0 0 %   

An şcolar 2016-2017 
Elevi  

înscrişi 

Elevi  

promovaţi 

Procent  

promovare 

Procent  

judeţ 

Procent  

naţional 

TOTAL 146 64 49,23 % 44,31% 72,9% 

Cursuri de zi 128 64 54,24 %   

Frecvenţă redusă 18 0 0 %   

An şcolar 2017-2018 
Elevi  

înscrişi 

Elevi  

promovaţi 

Procent  

promovare 

Procent  

judeţ 

Procent  

naţional 

TOTAL 141 45 36,59 % 36,49% 69,7% 

Cursuri de zi 127 45 38,14 %   

Frecvenţă redusă 14 0 0 %   

 

FRECVENȚĂ- Liceu zi 
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An Școlar 

 

 

Total 

elevi 

Total absențe Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

 

 

Frecvența 

pe școală 

Nr. 
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Nr. 

mediu 

pe 

elev 

Nr. 
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Nr. 

mediu 

pe 

elev 

Nr. 

absențe 

Nr. 

mediu 

pe 

elev 

 

2014-2015 

 

783 

 

73739 

 

94,17 

 

34846 

 

44,5 

 

38893 

 

49,67 

 

84,31% 

 

2015-2016 

 

717 

 

66102 

 

92,19 

 

33325 

 

46,47 

 

32777 

 

45,71 

 

84,66% 

 

2016-2017 

 

 

697 
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73,41 

 

23899 

 

34,28 

 

27271 

 

39,12 

 

86,61% 

 

2017-2018 

 

 

675 

 

52940 

 

78,42 

 

26367 

 

39,06 

 

26573 

 

39,36 

 

83,14%. 
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X 161 159 154 51 81 22 5 96,85% 6 - 12 
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XII 160 159 159 26 113 20 - 100% 26 1 5 

Șc. 

Prof. 
46 43 42 25 17 - 1 97,67% - - 6 

FR 134 133 122 79 43 - 11 91,73% - - 21 
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2014-2015 

Liceu 

Zi 

783 777 750 204 449 97 65 28 45 27 

F.R. 157 157 128 94 34 - - - 37 29 
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2015-2016 

Liceu 

Zi 

689 682 642 148 418 78 83 17 44 32 

Șc. 

Prof. 

28 27 25 10 15 - 1 - 5 2 

F.R. 145 146 136 97 39 - - - 35 10 

 

 

2016-2017 

Liceu 

Zi 

651 647 629 182 375 72 43 6 45 18 

Șc. 

Prof. 

51 50 46 27 19 - - - 11 21 

F.R. 151 151 136 108 28 - - - 21 15 

 

 

2017-2018 

Liceu 

Zi 

643 632 617 133 351 93 55 6 27 15 

Șc. 

Prof. 

46 43 42 25 17 - - - - 1 

F.R. 134 133 122 79 43 - - - - 11 

 

 

 

1.8. Resurse umane 

1.8.1. Personal didactic de predare 

Anul şcolar 2017-2018 a debutat cu un număr de 54 de cadre didactice:  

An 

şcolar 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

didactice 

întregi / 

Număr de cadre 

didactice cu norma 

de bază în unitatea 

de învăţământ 

Număr de 

cadre didactice 

titulare 

Număr de cadre  

calificate / 

procent din 

număr de cadre 

Nivel de 

învățământ 

230
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Evoluția numărului total de absolvenți
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posturi didactice 

2017-

2018 
54 37 41 34 54 / 100 % liceal 

2016-

2017 
55 38 38 34 55 / 100 % liceal 

2015- 

2016 
56 46 37 37 56/ 100% liceal 

2014-

2015 
55 45 35 35 55/ 100% liceal 

 

 

 

 Modalitatea angajării pe post: 

 Concurs de titularizare – 34 

 Titularizarea în unitatea de învățământ – 3 

 Suplinire - 8 

 Pensionari - 4 

 

 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

didactic 

necalificat 

An şcolar Cu 

doctorat 

Cu 

 gradul I 

Cu  

gradul II 

Cu 

Definitivat 
Fără definitivat 

2 27 9 12 4 0 2017-2018 

2 26 7 13 7 0 2016-2017 

1 25 9 16 5 0 2015-2016 

1 33 5 15 2 0 2014-2015 

 

 Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 
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Vechime în 

învăţământ 

debutant 
2-6 

ani 

6-10 

ani 

10-14 

ani 

14-18 

ani 

18-22 

ani 

22-25 

ani 

25-30 

ani 

peste 

30 ani 

4 4 4 3 8 5 8 14 4 

 

Se constată că cea mai mare pondere o are personalul didactic cu gradul I şi cu vechime 

peste 14 ani. Acest lucru asigură un învăţământ de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2. Încadrarea cu personal didactic auxiliar: 

 

An 

școlar 
2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Nr. 

posturi 
9 9 9 

Posturi 

• Secretar şef   

• Secretar  

• Bibliotecar 

• Informatician 

• Administrator financiar 

• Administrator de 

patrimoniu 

• Laboranţi (2) 

• Bibliograf 

• Secretar şef   

• Secretar  

• Bibliotecar 

• Informatician 

• Administrator financiar 

• Administrator de 

patrimoniu 

• Laboranţi (2) 

• Bibliograf 

• Secretar şef   

• Secretar  

• Bibliotecar 

• Informatician 

• Administrator 

financiar 

• Administrator de 

patrimoniu 

• Laboranţi (2) 

• Bibliograf 

 

1.8.3. Încadrarea cu personal nedidactic: 

An școlar 2017-2018 2016-2017 
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Nr. 

posturi 
17 17 

Posturi 

• Paznici (3) 

• Îngrijitori (7) 

• Muncitori (6) 

• Muncitor (electrician) 

• Paznici (3) 

• Îngrijitori (7) 

• Muncitori (6) 

• Muncitor (electrician) 

 

 

 

 

 

 

1.9. Curriculum 

Distribuția disciplinelor opționale, pe ani de studiu, în acest an școlar este următoarea: 

 

Tipul 

opționalului 
Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Aprofundare 4 2 8 9 

Disciplină nouă 0 1 7 8 

Total 4 3 15 17 

Opționalele de tip aprofundare au fost stabilite pentru disciplinele cu număr insuficient de 

ore și pentru disciplinele la care elevii vor susține examen de bacalaureat. 

LISTA DISCIPLINELOR OPȚIONALE C.D.Ș.: 

CLASA DENUMIREA NR. ORE TIPUL 

9 I Informatică 1 APROFUNDARE 

9 R Chimie 1 APROFUNDARE 

9 F Chimie 1 APROFUNDARE 

10 I Informatică 1 APROFUNDARE 

10R Chimie 1 APROFUNDARE 

10 F Internetul, O Fereastră Spre Lume 1 DISCIPLINĂ NOUĂ 
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Opționalele de tip disciplină nouă sunt: 

- Societatea cunoașterii, interdisciplinar, cu programă flexibilă, poate fi predat de 

profesorii din ariile curriculare Matematică și științe sau Om și societate 

- Istoria matematicii – interdisciplinar, pentru clasele de filologie 

- Matematica şi calculele administrative – interdisciplinar, pentru clasele de filologie 

- Internetul, o fereastră spre lume – interdisciplinar 

- Editarea de imagini 

- Baze de date 

- România  pitorească 

- Hazarde şi riscuri naturale în România 

11 I 

Matematica 1 APROFUNDARE 

Informatică 1 APROFUNDARE 

Chimie 1 APROFUNDARE 

Societatea Cunoaşterii 1 DISCIPLINĂ NOUĂ 

11 R 

Matematică 1 APROFUNDARE 

Chimie 1 APROFUNDARE 

Hazarde Şi Riscuri Naturale În România 1 DISCIPLINĂ NOUĂ 

Tic 1 APROFUNDARE 

Editarea De Imagini 1 DISCIPLINĂ NOUĂ 

11 F 

Matematica Şi Calculele Administrative 1 DISCIPLINA NOUA 

Tic 1 APROFUNDARE 

Societatea Cunoaşterii 2 DISCIPLINĂ NOUĂ 

Geografie 1 APROFUNDARE 

Hazarde Şi Riscuri Naturale În România 1 DISCIPLINĂ NOUĂ 

12 I 

Matematica 1 APROFUNDARE 

Informatică 1 APROFUNDARE 

Societatea Cunoasterii 1 DISCIPLINA NOUĂ 

Chimie 1 APROFUNDARE 

12 R 

Matematica 1 APROFUNDARE 

Tic 1 APROFUNDARE 

Hazarde Şi Riscuri Naturale În România 1 DISCIPLINA NOUĂ 

Chimie 1 APROFUNDARE 

Geografie 1 APROFUNDARE 

Societatea Cunoaşterii 1 DISCIPLINA NOUĂ 

12 F 

Istoria Matematicii 1 DISCIPLINA NOUĂ 

Tic 1 APROFUNDARE 

Societatea Cunoaşterii 1 DISCIPLINA NOUĂ 

Hazarde Şi Riscuri Naturale În România 1 DISCIPLINA NOUĂ 

Baze De Date 1 DISCIPLINA NOUĂ 

Geografie 1 APROFUNDARE 

România  Pitorească 1 DISCIPLINA NOUĂ 



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

20 

Plan de acțiune al școlii 
 

Modalitățile de promovare a ofertei educaționale sunt: pliante, vizite de informare, 

chestionare. 

1.10. Activități extrașcolare și extracurriculare desfășurate în anul 

școlar 2017-2018 

 

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară 

formal – non-formal asigură plus valoarea sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul 

definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o 

societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de 

îmbunătăţire a calităţii vieţii.  

Finalităţile ce au orientat activităţile educaţionale la nivelul comisiei noastre au fost:  

 formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;  

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii şi al toleranţei;  

 formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi; 

dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igieno-sanitară şi practicarea sportului.  

Activități extrașcolare și extracurriculare desfășurate în anul școlar 2017-2018 

 ,,Prima zi de şcoală” - Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2017-2018 

 Zile de naștere 

 Ziua Europeana a limbilor 

 Ziua Europeană a limbilor  

 Ziua mondială a sportului 

 Pâinea noastră cea de toate zilelele - activitate de voluntariat 

 Ziua Mondiala a Educației  

 Excursie  ,,Să ne cunoaștem țara” 

 Turist în țtara Bîrsei și munții Bucegi 

 Activitate poliţie ,,Cheia e la mine” 

 Ziua Liceului 

 Oferta educațională 2018-2019 – ,,Noi îți oferim, tu îți alegi ce ți se potriveşte” 

 Halloween 

PLANIFICAREACTIVITATI%20%20Ziua%20Mondiala%20a%20Educatiei.docx
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 Culorile Toamnei 

 Acționăm împreună pentru a deveni oameni mai frumoși 

 „Ora de net” - Program european de promovare și utilizare creativă, utilă și sigură a 

internetului de către copii  

 Săptămaâna Legumelor și Fructelor  SNAC 

 Adolescența fără violență 

 Târgul internațional Gaudeamus – Carte de învățătură 

 1 Decembrie - Ziua Națională a României 

 ,,Prietenul secret” 

 ,,Ghetuta cu surprize” 

 Serbare de Crăciun 

 Vizită la Observatorul astronomic ,,Amiral Vasile Urseanu” 

 Vizita la Catedrala Patriarhală din București 

 Plimbare prin Parcul Mogosoaia 

 ,,Obiective turistice din orasul Buftea-Palatul Stirbey”- Prezentare in cadrul proiectului       

interjudetean ,,Cunoasterea obiectivelor turistice si promovarea obiceiurilor si traditiilor 

zonale” 

 Balul bobocilor 

 ,,Ultima Serbare de Craciun... dar nu cea din urma” 

 ,,Vizionare film”  

  ,,Dăruiește pentru semenii tăi” 

 Eminescu – poetul national 

 Vizionare piesa de teatru ,,Anotimpul Venețian” 

  Spectacolul de operetă "Bonjour, bonne nuit, Paris!" 

 Vizionare piesa de teatru ,,Idolul si Ion Anapoda” 

  Excursie Bușteni 

 Excursie Sinaia 

 Proiectul interjudetean ,,Cunoasterea obiectivelor turistice si promovarea obiceiurilor si 

traditiilor zonale” 

 Proiectul judetean ,,Artizan pentru un zambet de copil” 

 Proiect „Elevi de succes!” 

 Proiectul etwinning : We are Europe, too 
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 Proiect îin colaborare cu Direcția Generală Anticorupție ,,Și tu poți: STOP 

CORUPTIA” 

 ,,Un om o viață o...istorie„  în colaborare cu The Olga Lengyel Institute for Holocaust 

Studies and Human Rights-New York 

 Cercul de lectura ,,Clubul cercetatorilor literari” 

 Spectacolul de operetă ,,Povestirile lui... Offenbach”  

 Dragobete 

 Excursie Brasov 

 Atelier de lucru ,,Balul Mărțișorului” 

 Balul  Mărțișorului 

 Concurs de teatru ,,Art Buftea” 

 Prevenirea traficului de persoane de persoane în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Ilfov şi Agenția Națională împotriva traficului de persoane 

 Excursie la Cabana Diham 

 Expoziția „Pentru o democraţie activ împotriva extremismului de dreapta!“ și masă-

rotundă cu Liviu Beris, supraviețuitor al celui de-al doilea Razboi Mondial 

 ,,Cunoasterea obiectivelor turistice și promovarea obiceiurilor și tradițiilor zonale 

 Proiect ,,Ora de net - Cetățenia digitală” 

 America on Screen Activitate la Ambasada SUA  

 Vizionare teatru la Teatrul Național Bucuresști 

 Shakespeare`day 

 Vizită de lucru  la Porsche  Chiajna 

 Vizionare piesa de teatru, Janka, Teatrul Evreiesc de Stat 

 HAPPY EUROPE DAY! 

 „Târgul de ofertă educațională” Ilfov - Ediția a II-a  2018 

 Activitate de voluntariat in parteneriat cu Biserica Sf. Nicolae, Buftea,  "Daruieste 

pentru semenii tai" 

 Ziua Eroilor Buftea 

 Promovarea serviciilor AJOFM Ilfov - Distribuire de materiale informative 

 Prezentare Ofertă educațională Universitatea Spiru Haret 

 Balul  de absolvire 

 Rămas bun! - reuniune de familie 

 Festivalul de teatru  ”William Shakespeare” Brănești 

http://www.opereta.ro/spectacole/povestirile-lui-offenbach/
http://www.opereta.ro/spectacole/povestirile-lui-offenbach/
http://www.opereta.ro/spectacole/povestirile-lui-offenbach/
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 „Ultimul clopoţel” - Festivitatea de încheiere a cursurilor 

 ,,Ziua porților deschise” –activitate desfășurată în parteneriat cu Asociația Română de 

reciclare Rorec 

 Premiere ,,Arta de a fi integru” - Proiect in colaborare cu DGA 

 Geografie pentru viață, activitatea cercului de geografie „Simion Mehedinți” 

 Vizită la Târgul Internațional de Carte ,,Bookfest” 

 Conferința "Informare acasă! Siguranță în lume!"    

 Excursie Bușteni 

 Ziua copilului - Plimbare în Parcul Mogoșoaia 

 ,,Educația globală pentru dezvoltare durabilă” 

 Vizită la Templul Coral și la Muzeul Holocaustului București  

 "Cartea este pomul înțelepciunii" 

 Ziua mondială a mediului 

 Excursie Cheia, Munții Ciucaș 

 Festivitatea de încheiere a cursurilor 

 Excursie Vama Veche 

 Clubul de lectură 

Săptămâna ”Școala Altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Activităţile desfăşurate  în săptămâna ,,Școala altfel” au fost în acord cu nevoile exprimate 

de elevi, părinţi, comunitate, având următoarele obiective: 

 să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri şi  diferite sporturi. 

 să cunoască efectele negative prin utilizarea în exces a televizorului şi a calculatorului; 

 să dezvolte atitudini de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri; 

 să deprindă tehnici de reciclare a materialelor; 

 să contribuie la promovarea culturii; 

 să-și formeze  deprinderi  de comportament  în societate; 

 să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată; 

 să identifice diverse tipuri de meserii dintr-o comunitate.  

Planificarea activităţilor s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI  nr. 

5.034 din 29 august 2016 si ORDINULUI  nr. 3.637 din 12 aprilie 2016. 

În planificarea activităţilor s-au urmărit paşii existenţi în metodologie, fiind consultaţi 

iniţial elevii şi apoi părinţii în cadrul şedinţelor tematice desfăşurate de  profesori diriginţi. 
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Proiectarea activităţilor a respectat orarul profesorilor şi elevilor, iar la nivelul unităţii de 

învăţământ s-a generat orarul special pentru săptamâna 26 – 30.03.2018. 

Tipurile de activităţi, durata acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile au fost 

stabilite în Consiliul profesoral şi aprobate în Consiliul de Administraţie, conform graficului. 

Activităţile au fost incluse în Calendarul Activităţilor Educative, ca domeniu distinct. 

Monitorizarea s-a făcut de către: directorul adjunct, consilierul educativ şi diriginţi. 

Popularizarea s-a făcut prin afişe şi pe site-ul şcolii. 

Resursele umane implicate: 54 cadre didactice,  780 elevi, părinți. 

     Proiectele propuse în cadrul programului ,,Şcoala altfel” s-au organizat în parteneriat 

cu:  

- Detașamentul de Pompieri Buftea 

- Stația de Epurare Buftea 

- Școala Gimnazială nr.1 Buftea 

- Școala Gimnazială nr.3,4 Buftea 

- Liceul George Ţârnea Băbeni, Județul Vâlcea 

- Ambasada Americii 

- S.C. Elmet Group Metal & Electric S.R.L, Buftea  

- Academia de Studii Economice din Bucuresti 

- Universitatea Politehnica București 

- The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studiez and Human Rights-New York 

Activităţile desfăşurate au fost diverse acoperind următoarele domenii: 

- Sportiv-turistice: 16  

- Cultural- artistice: 21 

- Tehnico-stiintifice: 28 

- Educație ecologică și de protecțe a mediului: 43 

- Cultural turistice: 7 

- Campanie OSP: 5 

- Educație pentru sănătate: 4 

- Educație pentru familie: 1 

- Educație pentru protecția civilă: 1 

- Campanie antiviolenta: 3 

- Campanie informare: 1 

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile 

realizate au fost nu numai instructiv-educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare 

activă a elevilor şi a părinţilor. Acestea au avut ca rezultat: 

 Formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

 Descoperirea unor aptitudini noi; 

 Înţelegerea şi puterea de a dezbate în jurul unui subiect, experiment; 

 Impresiile calatoriei virtuale; 

 Produse realizate de elevi; 

 Îmbogăţirea orizonturilor culturale; 

https://www.paginiaurii.ro/companii/BUFTEA/L5323263/ELMET+GROUP+METAL+%26+ELECTRIC++SRL/
http://www.ase.ro/


Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

25 

Plan de acțiune al școlii 
 

 Fotografii, desene,  prezentări PPT. 

Consilierul educativ a centralizat toate proiectele şi dovezile acestor activităţi (fişe, 

fotografii, prezenţă, bilete transport, etc.) şi a întocmit un Raport de activitate. 

1.11. Parteneriat educational 

1.11.1. Colaborarea cu părinţii. Existenţa/Inexistenţa PJ pentru Comitetul de 

părinţi. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă. Programe pentru părinţi desfăşurate 

la nivelul şcolii. 

Parintii au participat la sedinte si lectorate, sunt organizati in Asociatia parintilor, având 

personalitate juridică. 

Implicarea părinţilor in viata scolii nu este semnificativa, dar acestia isi sustin copiii in 

participarile la concursuri, proiecte si activitati ale scolii. 

Elevii si parintii claselor a IX-a au semnat parteneriatele cu şcoala. 

La începutul anului şcolar a fost realizat graficul de consultaţii şi şedinţe cu părinţii pentru 

fiecare clasă. 

1.11.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor-cadru de 

colaborare.  

Colaborarea cu autoritatile locale a fost buna, au fost punctate evenimentele istorice, 

Primaria Orasului Buftea a fost partenerul nostru in multe activitati (activităţi cultural- artistice, 

comemorări etc). 

S-a realizat încheierea acordurilor de parteneriat pentru educaţie cu unităţile unde elevii 

desfăşoară instruirea practică.  

S-au încheiat contracte cu firme pentru furnizare de servicii de medicina muncii, de ISU, 

cu firme care asigură buna funcţionare a aparaturii unităţii (imprimante, calculatoare, camere video, 

Internet etc). 

1.11.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

Şcoala noastră a colaborat cu parteneri ca: 

 MEN, ISJ Ilfov, CCD Branesti, 

 Consiliul Judetean al Elevilor CJE Ilfov,  BISERICA 

 Directia de Sport Ilfov,  

 Asociaţia Culturală ,,Casa Artiştilor Bufteni” 

 Centrul Cultural Buftea 

1.11.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii    proiect valcea 

S-au încheiat contracte de parteneriat cu: 

 Poliţia Buftea,  

 Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă,  

 Crucea Roşie Buftea,                                    NADIA 3 PRINTESE 

 Asociaţia ,,Noi orizonturi - IMPACT” 

 SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară) 

 Fundaţia The Door - Mogoşoaia 

Şcoala noastră a fost iniţiator al proiectului judeţean „Artizan pentru un zâmbet de copil” 

(dir. Constantin Eliza, Badea Florin, Bogus Vasile) – proiect comunitar judeţean de voluntariat cu 

donaţie către cazuri sociale din comunitate (colaborare cu Biserica, Crucea Roşie Ilfov şi Asociaţia 

Three Princesses) 
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1.11.5. Colaborarea cu sindicatele 

Din unitatea noastră şcolară provine reprezentantul Sindicatului Învăţământ „Spiru Haret” 

Ilfov în funcţia de preşedinte executiv, un motiv suplimentar să fim la curent cu cele mai noi 

modificări din punct de vedere legislativ. 

Colaborarea cu sindicatul s-a concretizat prin: 

- participarea la şedinţele CA 

- consultanţă privind legislaţia şi aplicarea ei 

- acordare de ajutor financiar pentru situaţii deosebite 

1.11.6. Programe/ proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

(pentru fiecare proiect) 

Liceul nostru este implicat în mai multe proiecte iniţiate de ISJ Ilfov sau MECS şi finanţate 

din fonduri europene: 

1. Şcoala noastră este partener în consorţiu cu alte trei licee din judeţ la proiectul de 

mobilitate ERASMUS +KA1 „Brâu în jurul Bucureştiului – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

prin eficientizarea stagiilor de practică în mobilitate transnaţională – IF-PractActiv EU”. 

Proiectul s-a desfăşurat în anul şcolar 2017-2018 cu deplasarea a 14 elevi şi 3 profesori la agenţi 

economici din Marea Britanie - dir. Constantin Eliza, prof. Gorgan Florina, prof. Goșa Lidia şi 14 

elevi ai claselor a XI-a  E şi a X-a  M; 

2. JOBS – Formarea pentru orientare şi consiliere în carieră a elevilor – prof. Gorgan 

Florina, Nedelcu Lucia, Vrânceanu Tincuța la clasa a X-a M – proiect realizat în colaborare cu 

Universitatea Pedagogică Zurich (PH Zurich), Ministerul Educației Naționale (MNE) si Centrul 

Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) din România. Elevii 

sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile 

profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră. 

3. Școala noastră a fost selectată pentru a participa la proiectul ROSE – etapa a II-a. 

Proiectul unităţii noastre a fost conceput în perioada vacanţei de vară şi revizuit în septembrie-

octombrie 2017 de către echipa de redactare a proiectului, aprobat de facilitator şi ISJ Ilfov şi depus 

spre evaluare la MEN. Proiectul a fost aprobat şi în luna iulie directorul şcolii a semnat acordul de 

grant (contractul de finanţare) şi a fost depusă din nou documentaţia aferentă. Proiectul urmăreşte 

remedierea situaţiei şcolare a elevilor şi ascederea acestora către învăţământul superior. 

4. Proiect eTwinning - “Și noi suntem Europa: orașele mici contraatacă”.  În acest 

proiect sunt implicați 22 de elevi si un profesor, alături de licee din Franța, Bulgaria și Italia. 

Perioada de desfășurare este  noiembrie 2017- mai 2018 , iar scopul este îmbunătățirea abilităților 

de comunicare în limba engleză, folosirea tehnologiei informatiei și promovarea orașelor mici din 

Europa – prof. Moldoveanu Mona şi 22 de elevi ai claselor IX I, X I, XI I şi X F. 

5. Justice has no gender – proiect realizat în colaborare cu Agenția Națională pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Agenția Națională pentru Persoanele cu dizabilități și 

Asociatia Active Watch – prof. Rusu Adriana, prof. Răduță Georgeta, prof. Marcu Marius şi 25 de 

elevi ai claselor X I si XI F. 

CETI – Centru de Excelenţă pentru Tehnologia Informaţiei – proiect al MEN cu ambasada 

Japoniei. În acest an şcolar liceul nostru a depus documentaţia necesară şi a primit vizita unei 

delegaţii din Japonia. Vizita s-a concretizat prin: interviu cu directorul adjunct, şeful catedrei de 
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matematică-informatică şi inspectorul şcolar de specialitate; lecţie demonstrativă de informatică la 

clasa XI I; vizitarea şcolii. Şcoala noastră a fost admisă în proiect, începând cu anul şcolar 2018-

2019 devenind Centru de Excelenţă TIC. 

1.12. Consiliere și orientară școlară/în carieră 

   Situatiile în care tinerii au probleme, cresc foarte rapid, obligând societatea sa caute si sa 

gaseasca solutii; factorii care dezvolta aceste probleme trebuie luati foarte în serios în atentie, ei vor 

marca exprimarea obiectivelor consilierii. Trebuie identificate influentele sociale, educationale,  

economice care actioneaza în aceasta lume în continua schimbare.  

   Consilerea presupune analizarea caracteristicilor personale si factorilor implicati în dezvoltarea 

carierei:  

 personali, sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi; 

 estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala; diferenta dintre aspiratii,  

 interese si posibilitati, raportul dintre competentele personale si comanda sociala; 

 corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii. 

   În şcoala noastră consilierea şi orientarea şcolară în carieră a elevilor este realizată la orele de 

dirigenţie şi la cabinetul de asistenţă psihopedagogică. Profesorii diriginţi îşi proiectează activitatea de 

consiliere la începutul fiecărui an şcolar/semestru.  

   După cum se ştie, părinţii au rol important în orientarea şcolară şi profesională a propriilor  

copii. Experienţa personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate, anumite stereotipuri cu privire la 

muncă, etc. sunt transferate sau impuse copiilor în planul construcţiei carierei. Pe de altă parte, această 

realitate este şi o sursă de conflict între părinţi şi copii, profesori sau consilieri şcolari, în cazul în care 

copilul are o altă opţiune sau este sfătuit să abordeze o altă filieră şcolară decât cea spre care aspiră adulţii. 

Implicarea membrilor comunităţii în consilierea şcolară se poate dovedi benefică pentru viitorii absolvenţi 

ai anumitor trepte de şcolarizare. 

 Așadar activitatea de consiliere a presupus: 

1.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ: nr. elevi 62 

Problematica: 

 Absenteism/Abandon 

 Dezvoltarea abilităţilor de lectură 

 Violenţă 

 Agresivitate 

 Trafic de fiinţe umane 

 Substanţe psihoactive 
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 Educaţie pentru viaţa de familie 

 O.S.P. şi pregătirea elevilor pentru examene 

 Dificultăţi familiale şi şcolare 

1.2. CONSILIEREA  PĂRINŢILOR:  4 părinţi 

Problematica: 

 Conflict între elevi 

 Dificultăţi familiale şi şcolare 

 Tendinţă de absenteism/ abandon şcolar 

 Agresivitate, impulsivitate, indisciplină şcolară 

1.3. CONSILIEREA  CADRELOR DIDACTICE :  18 

Problematica: 

 Promovarea activităţii de consiliere 

 Indisciplină şcolară 

 Agresivitate, distrugere de bunuri 

 Doliu 

 Tendinţă de absenteism/ abandon 

1.4. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP: 137 de elevi  

 

Nr. 

crt. 

Beneficiari Tipul de activitate Problematica 

1 Elevi Medierea conflictului 

Autocunoaştere şi dezvoltare 

personală 

Conduita şcolară 

Orientare şcolară şi profesională 

Prevenirea absenteismului şi 

abandonului şcolar 

Stiluri de învăţare 

 

Conflict între elevi 

Gestionarea emoţiilor, 

ameliorarea relaţiilor sociale 

Indisciplină şcolară, conflicte 

elevi- profesori 

Personalitate- carieră 

Tendinţă de absenteism, 

dificultăţi şcolare 

Actualizarea stilurilor de 

învăţare 

2 Părinţi   

3 Cadre 

didactice 

Medierea conflictelor şi consilierea 

elevilor 

Conflict intre elevi 
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Orientare şcolară şi profesională 

Pregătire psihopedagogică pentru 

bacalaureat 

Aplicare chestionare tematice, 

dezbateri 

 

1.13. Baza materială: 

1.13.1. Baza materială: 

A. Spaţiile pentru învăţământ au cuprins 15 laboratoare, 28 cabinete, 5 ateliere şi 2 săli de 

sport, dispuse în două corpuri de clădire şi în atelierul-şcoală: 

Corpul A cuprinde 8 laboratoare dotate în proporţie de 95% (fizică, chimie, biologie, 

construcţiişi 2 informatică), 2 cabinete fonice (engleză şi franceză)şi 16 cabinete de cultură generală 

dotate în proporţie de 90%. Dotarea cu material didactic a fost realizată în proporţie de 80% prin 

Proiectul de reabilitare, consolidare, modernizare şi dotare iar mobilierul şcolar a fost achiziţionat 

în totalitatedin fondurile Consiliului local. 

Corpul B cuprinde 7 laboratoare (3 electrotehnică, 1 fizică, 1 chimie, 1 multimedia şi 1 

informatică), 4 cabinete de mecanică, 1 de construcţiişi 5 cabinete de cultură generală. Cabinetele şi 

laboratoarele destinate studiului disciplinelor tehnice sunt dotate în proporţie de 95%, prin proiect 

PHARE. 

B. Biblioteca are anexate o sală de lectură şi un depozit de manuale şcolare, cuprinde un număr 

total de 31.291 volume din care 22.057 de beletristică şi 9.234 de specialitate (ştiinţă şi tehnică).  

C. Atelierul-şcoală cuprinde 5 ateliere (2 electrotehnică, 2 mecanică, 1 construcţii) dotate prin 

proiect PHARE în proporţie de 85% şi 15% prin Proiectul de reabilitare, consolidare, modernizare 

şi dotare. 

D. Sala polivalentă cuprinde o sală de festivităţi, o sală de mese şi o bucătărie. Dotarea a fost 

realizată în proporţie de 80% prin  Proiectul de reabilitare, consolidare, modernizare şi dotare iar 

mobilierul a fost achiziţionat din fondurile Consiliului local. 

E. Baza sportivă este compusă din sală de gimnastică, sală de sport, două terenuri de sport 

bituminate şi un teren de tenis (dotate 75%). 

F. Alte spaţii necesare desfăşurării activităţii sunt: 3 cancelarii, secretariat, arhivă, cabinet 

medical, cabinet psihopedagogic, 4 cabinete metodice (pentru disciplinele tehnice, socio-umane, 

informatică/TIC), o sală muzeu, o cameră tehnică, birouri (director, director adjunct, contabil, 

administrator, consilier educativ, comisie calitate), un oficiu, spaţii de depozitare şi centrale 

termice. 

G. Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor 

Elevii filierei tehnologice efectuează instruirea practică atât în atelierele şi laboratoarele 

şcolii cât şi la agenţi economici. Agenţii economici cu care şcoala noastră are contract pentru 

efectuarea instruirii practice comasate sunt: SC ELMET GROUP METAL&ELECTRIC SRL;  SC 

IPSO SRL;  SC AD GARAGE SRL;  SC AND&REY CARS SERVICE SRL;  RED’S GENERAL 

SRL;  DANLUC AUTO SRL;  BERGERAT MONNOYEUR SRL. 

1.13.2. Resurse financiare 

A. Prezentarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

Proiectul de buget al unităţii s-a realizat în conformitate cu priorităţile şcolii, repartizarea 

pe capitole şi articole bugetare. 



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

30 

Plan de acțiune al școlii 
 

 În perioada 1 septembrie 2017 - 31 august 2018, unitatea noastră a fost finanţată cu 

credite de la bugetul local al orasului Buftea, din venituri extrabugetare ale şcolii precum şi din 

sume alocate cu destinatie specială de către Inspectoratul Scolar Judeţean Ilfov. 

Credite alocate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov: 

Titlul I Cheltuieli de personal 2.569.600 lei 

Titlul IX Alte cheltuieli ( Burse) 71.333 lei 

    Total  2.640.933 lei 

Credite alocate de la bugetul local: 

Titlul I Cheltuieli de personal 1.250.625 lei 

Titlul II Bunuri si servicii 868.745 lei 

Titlul IX Asistenta sociala 25.646 lei 

   Titlui XI Burse 79.200 lei 

TOTAL  2.224.216 lei 

Credite alocate din venituri proprii: 

Titlul II Bunuri si servicii 5.671 lei 

Total  5.671 lei 
 

Finanţarea bugetară a unităţii se situează sub nivelul necesar unei activităţi performante. 

Pentru a face faţă constrângerii financiare, şcoala a căutat în permanenţă noi surse de venit 

(închirieri spaţii, sponsorizări, donaţii, proiecte). 

 

1.13.3. Utilizarea bugetului (execuţia bugetară 2017) 
 

Creditele   alocate   de   Inspectoratul   Şcolar Judetean   Ilfov   au   fost   cheltuite   pe 

următoarele destinaţii: 

- cheltuieli de personal pentru plata profesorilor care au participat la examene nationale = 

36.191  lei 

- ajutor financiar „Bani de liceu” = 113.915  lei 

Creditele  alocate de la bugetul local au fost cheltuite pe urmatoarele destinatii : 

- cheltuieli de personal= 3.534.166 lei 

- cheltuieli bunuri si servicii = 817.005 lei   din care:  

 iluminat, încalzit,forţă motrice = 422.300 lei 

 apa, salubritate = 78.101 lei 

 transport cadre didactice = 9.696   lei 

 poştă, telecom= 18.680  lei 

 materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional = 253.129 lei 

 hrana elevi R.Moldova, copii CES = 11.946  le 

 furnituri birou = 4.796  lei 

 materiale de curăţenie = 18.357 lei 

 burse elevi  = 50.000 lei 

 ajutoare sociale- numerar  = 12.000 lei 
 

1.13.4. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 
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Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt: surse legale de bază (bugetul local şi 

de stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare legale. În cadrul 

unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare prin care se creează resurse financiare 

suplimentare. 

Unitatea şcolară realizează şi utilizează şi venituri obţinute din închirieri de spaţii şi cazări 

ocazionale, contracte de parteneriat cu persoane fizice şi juridice, sponsorizări şi donaţii – valoare 

totală 16.000 lei. 

În funcţie de posibilităţile instituţiei, de evoluţia cadrului legislativ şi de oportunităţile 

existente se vor organiza şi alte activităţi aducătoare de venituri, în condiţiile legii. Salarizarea  

personalului s-a realizat în condiţiile legii, în limita fondului de salarii aprobat de la buget. 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a II-a - ANALIZA NEVOILOR 

Plecând de la Obiectivele Programului de Reformă Europa 2020, capitolele: 

 Educaţie: 

 reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în 

vârstă de 30-34 de ani. 

 Ocuparea forţei de muncă: 

 rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 

64 de ani. 

 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale: 

 reducerea cu cel puţin 20 de milioane (la nivel european) a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale, ajungând la Programul 

Național de Reforma (PNR) al României care: 

 E o translatare la nivel național a obiectivelor Europa 2020; 

 Conţine obiectivele naţionale corelate cu cele stabilite la nivel European; 

 Conține modalități de implementare a reformelor structural; 

 Indică ce măsuri vor fi luate, când, de către cine şi cu ce implicaţii bugetare; 

 Contribuția tuturor factorilor interesați; 
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 Învățământul - cel mai important segment în atingerea obiectivelor europene; 

 Atingerea obiectivelor naționale Europa 2020 

 Priorități naționale: 

La începutul secolului XXI există un consens asupra faptului că, în întreaga lume, au loc 

modificări sociale, tehnologice şi de mediu fără precedent. Continua tranziţie în diviziunea muncii 

creează, pentru toţi factorii de decizie, necesitatea de a dezvolta procesele de evaluare a educaţiei şi, 

de asemenea, de a analiza modalităţile de finanţare a structurilor instituţionale, în 

scopul adaptării dinamice a acestora la cerinţele din ce în ce mai complexe ale mediului ambiant. 

În contextul naţional actual sunt conturate următoarele priorităţi în domeniul educaţiei: 

 Implementarea metodelor de invatare centrata pe elev; 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agentii economici, institutii si ONG – uri; 

 Dezvoltarea ariilor curriculare, inclusiv ale celor in dezvoltarea locala; 

 Elaborarea si dezvoltarea standardelor de formare profesionala; 

 Formarea continua ( metodica specifica); 

 Asigurarea calitatii in educatie prin predare – invatare care sa contribuie la dezvoltarea 

personala si profesionala a elevilor; 

 Asigurarea calitatii in invatamantul profesional si tehnic; 

 Asigurarea orientarii profesionale si consilierii pentru construirea carierei; 

 Utilizarea tehnicii de calcul ( ITC ) in predare; 

 Modernizarea bazei materiale a invatamantului profesional si tehnic; 

 Asigurarea unui management educational de inalta performanta; 

 Oferirea de sanse egale in educatie indiferent de nationalitate, sex, religie; 

 Dezvoltarea unor auxiliare materiale didactice pentru formarea diferentiata; 

 Asigurarea conditiilor pentru integrare europeană. 

 Priorități și obiective regionale și sectoriale: 

Din analiza Planului Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 

Tehnic (PRAI) pentru regiunea Bucureşti – Ilfov, document de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2013 cât şi a 

elementelor surprinse de analiza SWOT, a fost propus următoarul obiectiv general: 

Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi 

tehnic. Obiectivele specifice sunt urmatoarele: 

 Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT; 
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 Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii; 

 Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT în 80% din unităţile şcolare. 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT – fiecare cadru didactic să participe la cel 

puţin un curs de perfecţionare; 

 Monitorizarea anuală a acţiunilor PRAI si PLAI. 

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

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

 Ţinta educaţiei; 

 Natura educaţiei; 

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

 Metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii. 

 Principiile pe care le cultivă Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” sunt: 

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

 nu există o metodă ”unică” de predare. Există loc pentru o multitudine de metode; 

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

 toţi copii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a 

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

 acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 

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

sarcinilor. 

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

următoarele ”percepte”: 

 copii trebuie respectaţi şi ascultaţi; 

 atât copii cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite; 

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

reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor; 

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

 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală. 

2.1. Analiza mediului extern 

   Conform recensământului din 2011 (sursa INSSE) populația stabilă din județul Ilfov era 

de 388.738 locuitori, iar în Buftea erau înregistrate 22.178 persoane, respectiv o densitate a 

populației de 245,5 loc./km2 .     
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   Din sursa PLAI pentru perioada 2014–2020 pentru regiunea București-Ilfov se remarcă 

faptul ca populaţia judeţului are un grad de îmbătrânire relativ ridicat, grad generat de migraţiile 

populaţiei active în perioada de după 1989 către alte pieţe de forţă de muncă. Acest proces a fost 

atenuat în ultima perioadă datorită scăderii volumului pieţelor de forţă de muncă tradiţionale pentru 

populaţia activă din zonă. 

   Dinamicile populaţiei sunt rezultatul comportamentului demografic şi sunt influenţate în 

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

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

distribuţia lor pe categorii de vârstă). 

   În România, populaţia  a  început să  scadă  din 1990. Acesta  este  rezultatul unei rate de 

descreştere a populaţiei, precum şi al fenomenului de emigrare. Rata de descreştere a populaţiei din 

Bucureşti-Ilfov a fost de 0,80% între 1990 şi 2002. Un factor care a contribuit la scăderea constantă 

a populaţiei din București-Ilfov este nivelul scăzut al natalităţii (8,3%), fiind cel mai mic din ţară. 

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

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

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

Proporţia persoanelor cu vârsta de 65 ani şi peste din regiunea Bucureşti prezintă o rată de 

dependenţă a vârstnicilor de 22%, mai mare decât media naţională a României (21,2%), mai mică 

decât datele medii pentru Germania, Spania şi Suedia, dar, totuşi, mai mare decât datele medii 

pentru Cipru şi Irlanda (sub 12%). Odată cu reducerea populaţiei în regiunea București-Ilfov, 

structura populaţiei s-a schimbat cu o scădere dramatică în grupa de vârstă 0-14 ani. 

   Comunitatea rromă reprezintă cel mai mare grup minoritar din regiune, numărând 11.002 

persoane în judeţul Ilfov . Majoritatea rromilor sunt localizaţi în câteva zone din judeşul Ilfov (13 

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

numeroase şi majoritatea datorită tradiţiei şi culturii, cu participare limitată la viaţa economică şi 

socială a comunităţilor locale, inclusiv învăţământul. Rata abandonului şcolar este mare, ceea ce 

conduce la un nivel răspândit de analfabetism, şomaj şi criminalitate juvenilă. În zonele rurale, în 

2004-2005 numărul persoanelor cu vârsta de şcoală a fost de 2142, din care 80% frecventau 

cursurile şi 20% au abandonat sistemul de învăţământ.  

Structura populației pe medii și sexe  în ILFOV (cf.sursei INSSE) 
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Structura populației pe vârste  în ILFOV (cf.sursei INSSE) 
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Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în jud. Ilfov 

 

 

Sursa PLAI Ilfov 2013-2020 
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În contextul actual, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie de personal 

calificat în cât mai multe domenii de activitate, în special în  cele  care  sunt  mai  adaptabile  

nevoilor de dezvoltare durabilă în condiţiile integrării europene. 

Piaţa muncii din România se doreşte a fi o piaţă competitivă, la  nivelul  ţărilor  din  

Uniunea Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. 

Ţinând cont că regiunea Bucureşti-Ilfov se bucură de un climat economic mai bun decât 

restul ţării, a atras mai uşor investiţiile străine şi deci se observă o uşoară creştere economică, ceea  

ce a condus la reducerea numărului de şomeri şi la creşterea ponderii populaţiei ocupate. 

Analizând ofertele  locurilor  de  muncă  vacante,  se  poate  afirma  că  domeniile  de  

formare profesională care asigură o integrare socio-profesională rapidă pe piaţa muncii, la nivelul 

județului Ilfov sunt: industrie  textilă  şi  pielărie,  materiale  de  construcţii,  construcţii,  instalaţii şi 

lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie publică şi comerţ. Pentru o mai 

bună asimilare a absolvenţilor se recomandă corelarea calificărilor din nomenclatorul folosit in IPT 

cu cele din COR. 

2.2. Analiza mediului intern 
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2.2.1. ANALIZĂ SWOT 

 

a) RESURSE CURRICULARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Existența în școală a planurilor de învăţământ, programe 

şcolare, auxiliare curricular, planuri cadru, legislatie etc 

 Discipline noi la C.D.S. 

 Programe pentru C.D.S. și C.D.L. aprobate de ISJ pentru 

fiecare disciplină. 

 Auxiliare curriculare realizate de către profesori. 

 Portofolii ale elevilor 

 Proiectarea didactică 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a currriculum –ului şi îşi 

stabilesc strategiile de predare–învăţare în funcţie de standardele de 

pregătire profesională 

 Conexiune la Internet 

 Existența unui fond mare de carte pe diferite domenii 

 Cercuri pentru elevi 

 

 Stilurile didactice folosite în predare sunt în mare parte de 

tip euristic. 

 Concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu pe nevoile de 

formare ale elevilor 

 Puţine cadre didactice utilizează TIC, IT 

 Neutilizarea unor metode moderne de predare-învățare-

evaluare, pliate pe stilurile de învățare ale elevilor 

 Sporadica utilizare a resurselor de la biblioteca școlii (elevi 

și profesori) 

 Evaluarea nerelevantă a elevilor 

 Managementul instituţiei  nu monitorizează respectarea 

direcţiilor strategice stabilite şi nu evaluează cu regularitate 

propria performanţă managerială. 

 Asistențele sporadice  la orele cadrelor didactice, fără 
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 Crearea bazei de date naţionale a educaţiei (BDNE).  

 Aplicarea testelor iniţiale a condus la stabilirea unor programe 

remediale; 

  În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea 

cunoştinţelor şi  pe caracterul educativ al conţinutului; 

   Influenţa pozitivă a activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

asupra dezvoltării personalităţii elevului; 

 Elevii nu se dedică exclusiv laturii educaţionale formale 

 Recunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara 

orelor de curs; 

 Rezultate bune la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale; 

 Aplicarea testelor de identificare a stilurilor de învățare, a 

abilităților etc pentru elevi 

 Aplicarea metodelor variate de evaluare 

 Comunicarea către elevi a criteriilor de evaluare 

 Stabilirea perioadelor de evaluare 

 delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice (comisii pe 

diverse probleme) 

 Respectarea opţiunilor elevilor; 

 

eficiență și exigență 

 Lipsa unui set coerent de instrumente interne de evaluare, a 

unui sistem fiabil de calitate, pentru determinarea valorii 

adăugate şi a celei nou create prin educaţia furnizată de 

şcoală;  

 Subiectivism în procesul de autoevaluare la nivelul actorilor 

educaţionali 

 Slaba aplicare la clasă a cunoștințelor dobândite la programe 

de formare 

 Pregătiri suplimentare sporadice 

 Numărul mare de absenţe la elevii din învăţământul 

obligatoriu conduce la situaţii şcolare neîncheiate  sau la 

rezultate slabe la învăţătură. 

 Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de 

curs 

 Persistă tentaţia elementelor conservatoriste  la unii 

profesori  

 Insuficienta planificare managerial a compartimentelor, a 

tuturor activităților care se desfășoară în școală 

 Lipsa monitorizării activității, programelor și proiectelor 

 Strategie incoerenta la nivelul catedrelor pentru identificarea 
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 lacunelor elevilor şi ameliorarea lor; 

 Deficienţe în consemnarea ritmică a rezultatelor şcolare în 

cataloage 

 Inexistența CDL 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 C.D.S. oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi 

cunoaştere în diferite domenii  

 C.D.S. vine în sprijinul ameliorării absenteismului şcolar 

permite valorificarea abilităţilor individuale. 

 Oferta mare de auxiliare curriculare de pe piaţă si biblioteca 

virtual 

 Existența în liceu a unor formatori și metodiști 

 Târgurile de profil, de carte, pe specialități etc 

 Oferta CCD pentru formare continuă 

 Dezvoltarea structurilor instituţionale pentru monitorizarea 

calităţii educaţiei; 

 Crearea premiselor descentralizării sistemului de învăţământ 

 Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, 

contextuală, racordată la viaţa publică; 

 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului 

 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare 

 Insuficiente fonduri pentru achiziţionarea de material 

didactic performant –soft-uri 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea 

problematicii şi a documentelor de strategie educaţională, 

privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării 

sistemului educaţional;  

 Inexistența manualelor la modulele tehnice 

 Rezultate slabe la testele iniţiale, ceea ce denotă o slabă 

pregătire a elevilor nou intrați la liceu 

 Programele şcolare încărcate generează un ritm lent de 

învăţare al elevilor, evaluarea sumativă predominând în 

favoarea celei formative; 

 neadaptarea ofertei  școlare la cerințele PRAI și PLAI 

 posibile modificări în curriculum 
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educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe 

piaţa 

 Existenţa cursurilor acreditate de formare profesională CNFP şi 

CNFPA oferite de CCD, universităţi, OG şi ONG;  

 Colaborare cu C.L.D.P.S.; 

 Consultarea PRAI, PLAI 

 Învãțãmântului dual 

 atractivitatea scăzută pentru profesia de cadru didactic din 

motive financiare;  

 Lipsa motivaţiei pentru învăţare a elevilor 

 Număr mic de ore alocate unor discipline prin Planurile 

Cadru  

 

b) RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Personal calificat 100%. 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I este de peste 

30%,  

 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesor-părinţi, 

profesor-profesor) existente, creează un climat educaţional 

deschis, stimulativ. 

 Organizarea şi funcţionarea loturilor olimpice  

 Participarea profesorilor  la simpozioane şi sesiuni de 

comunicări ştiinţifice 

 Perfecționarea prin grade didactice 

  

 Participarea unui număr mic de profesori la cursurile de 

formare continuă şi perfecţionare prin C.C.D şi altele. 

 Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene, 

naţionale şi internaţionale. 

 Neimplicarea profesorilor şi elevilor în diferite programe de 

parteneriat şcolar. 

 Stimularea slabă a profesorilor şi elevilor cu rezultate 

deosebite. 

 Număr mare de  profesori suplinitori şi fluctuaţia mare a 

acestora 
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 Derularea unor programe educaţionale extrașcolare și 

extracurriculare  

  Menţinerea prin continuitate a profesorilor  suplinitori 

 Ofertă școlară diversificată 

 Profesorii diriginţi şi consilierul psihopedagogic informează 

elevii cu privire la modalităţile şi oportunitatea continuării 

studiilor în domeniile alese; 

 Cei mai mulţi profesori promovează egalitatea şanselor, 

împiedicând discriminările de orice fel; 

 Cea mai mare parte a cadrelor didactice stabilesc relaţii 

eficiente cu elevii; 

 Existența laboranților, bibliotecarului etc 

 Monitorizarea elevilor  ai căror  părinţii sunt plecaţi la lucru în 

străinătate 

 Activitatea consilierului școlar 

 Numărul mare de titulari 

 

 Puţini profesori capabili să utilizeze TIC, IT,  

 Implicarea unui grup mic de profesori  în derularea unor 

proiecte şi în activităţile non formale 

 Slaba implicare a părinţilor în problemele şcolii  

 Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin implicat în 

unele problemele specifice şcolii. 

 Comunicarea cu părinţii se face adesea numai în situaţiile de 

criză 

 Ședințe sporadice de catedră și de Consiliu Profesoral cu 

teme 

 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

 Lipsa de responsabilizare a Consiului elevilor şi implicarea 

pro-activă în problemele specifice şcolii 

 eficienţa scăzută şi formalismul activităţilor de formare 

continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoală;  

 Evidenţa integrării absolvenţilor 

 Tolerarea absenteismului și nemonitorizarea acestuia 

 insuficienţa pregãtire profesionalã şi psiho-pedagogicã a 

unor cadre didactice 

 cunoaşterea insuficientã a elevilor şi de aici nerespectarea 
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particularitãţilor de vârstã şi individuale ale acestora 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Întâlnirile frecvente dintre cadrele didactice în afara orelor de 

curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului şi o comunicare mai bună. 

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de 

universităţi, C.C.D şi O.N.G. 

 Creşterea numărului de ofertanţi şi programe de formare pentru 

dezvoltarea personală şi profesională. 

 Proiecte și programe din fonduri europene 

 Cercuri pedagogice 

 Cercuri pentru elevi 

 Schimburi de experiență și bune practici 

 Claborări și parteneriate  

 Relaţionarea cu firmele din zonă în vederea amplasării 

viitorilor absolvenţi; 

 Lectoratele cu părinții 

 Inspecții de specialitate 

 Învãțãmântului dual 

 

 

 Criza de timp a părinţilor reduce implicarea familie în 

activitatea şcolară, fapt în performanţa şcolară. 

 Lipsa perspectivei clare asupra viitorului determinată de 

reforma societăţii în derulare. 

 Migraţia părinţilor spre străinătate şi plasarea copiilor în 

grija persoanelor fară autoritate. 

 Dezinteresul factorilor educativi externi în desfăşurarea 

activităţilor din şcoală. 

 Alocări financiare scăzute destinate motivării  personalului 

şcolii şi elevilor 

 Situația materială precară a unor elevi 

 Grad de cultură scăzut in ceea ce privește continuarea 

studiilor 

 Nealocarea fondurilor pentru formarea continuă 

 Exodul cadrelor calificate spre domenii economice mai 

atractive 

 Exodul elevilor către București 

 Creşterea competiţiei, existenţa unor unităţi şcolare 

concurente; 



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

44 

Plan de acțiune al școlii 
 

 Dipariția recompenselor în bani și distincții sau premii 

 Rezistenţa la schimbare a personalului şi a factorilor 

implicaţi în furnizarea de servicii educaţionale. 

 Inerţie în acceptarea schimbării 

 Rutină, obişnuinţă, conformism, teamă de risc, preocupare 

pentru judecarea şi nu pentru generarea ideilor, tabu-uri, 

efecte ale totalitarismului; 

 Legislația pentru  numărul  de elevi la clasă 

  Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai 

scăzute pentru piaţa muncii; 

 Riscul abandonului şcolar (în special la clasele de 

Tehnologic) din cauza condiţiilor materiale precare ale unor 

familii de elevi; 

 Creşterea violenţei în rândul elevilor 

 „Cultura de cartier" a elevilor; 

 rate ridicate a absenteismului şi a ratei de peste 1 % de 

părăsire timpurie a sistemului de educaţie;  

 performanța școlară scăzută 

 Personalul  nedidactic insuficient pentru vasta  bază material 

 Lipsa motivaţiei pentru învăţare a elevilor 

 Lipsa facilităţilor oferite de comunitate 
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 cadrelor didactice debutante 

 

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Realizarea reabilitării  clădirilor liceului din fonduri structurale 

 Dotarea la nivel înalt și în proporție de 80% a cabinetelor, 

laboratoarelor, atelierelor,  a sălii și terenurilor de sport etc pe 

fonduri europene 

 Încadrarea în normele de igienă corespunzătoare a spațiilor 

Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de peste  32000 

volume, 80% din elevi şi 70% din personalul didactic au fişe  

 Existenta unui cabinet de consiliere psiho-pedagogică, 

cabinetului medical, cu medic și asistent 

 Existența cantinei școlare 

 Existența sălii de festivități dotată cu sistem audio-video 

performant 

 Monitorizarea cu camera video a spațiilor școlare și a curții 

școlii 

 Existenţa  mijloacelor IT în toate sălile de clasă și în birourile 

TESA 

 Lipsa unui centru de documentare 

 Lipsa  unei săli de lectura la bibliotecă 

 Lipsa cabinetului multimedia 

 Lipsa unei săli de așteptare pentru părinți și elevi, la 

cancelarie, la director, la secretariat 

 Lipsa unei săli de lectură şi a cabinetului multimedia 

 Lipsa unei reviste școlare 

 Fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat în suficientă 

măsură cu noile apariţii din diferite domenii. 

 Lipsa cabinetului de documentare şi perfecţionare a limbilor 

străine, necesitate imperioasă pentru o bună comunicare in 

U.E. 

 Liceul  nu dispune de fonduri băneşti extrabugetare 

(închirieri, sponsorizări 

 Lipsa preocupării pentru închirieri de spații pentru atragere 

de fonduri 
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 Conexiune la Internet 

 3 Laboratoare de Informatică dotate 100% 

 Numar suficient de săli de clasă pentru alucra pe cabinet 

specializate și utilate pentru fiecare obiect de studiu 

 Existența fondurilor extrabugetare din închirieri spații 

 Existenţa muzeului liceului 

 Existenţa unei reţele informatizate funcţionale , ceea ce 

favorizează comunicarea.  

  Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare; 

 Calculatoare depășite fizic și moral în 2 laboaratoare de TIC 

 Starea deplorabilă a căminului și spălătoriei 

 Corpul B necesită reparații 

 Utilizarea sporadică în procesul de învăţământ  a 

echipamentului informatic, a aparaturii şi materialelor pentru 

laboratoare, săli de sport şi biblioteci;  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională. 

 Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi, 

agenţi economici) 

 Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor 

resurse financiare. 

 Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în activităţile de 

întreţinere a şcolii, de modernizare a bazei materiale şi în 

amenajarea unor săli de clasă. 

 Liceul dispune de cămin și cantină  

 Existenţa programelor  de granturi şcolare, de dotare cu material 

didactic  

 Posibilitatea ofertării de servicii către comunitate 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 

uzura morală a dotărilor existente. 

 Insuficienta preocupare pentru conştientizarea elevilor spre 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare. 

 Capacitate redusă de concepere a proiectelor finanţatoare 

 Intervenţia neadecvată a politicului în modul de alocare a 

fondurilor 

 Scăderea populaţiei şcolare; 

 Scăderea puterii economice a familiei ceea ce contribuie la 

creşterea abandonului şcolar  
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 Existenţa posibilităţilor de recompensare a elevilor cu rezultate 

şcolare deosebite (venituri proprii, sponsorizări, donaţii) 

 

d)  RELAŢII DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Colaborarea cu partenerii educaţionali: ISJ Ilfov, Primăria, 

Poliţia, Pompierii,Biserică,  Muzeu, Centrul Cultural Buftea 

 Colaborarea cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare  

 Contracte cu agenți economici pentru elevi 

  Realizarea site-ului liceului 

 Colaborarea cu MECS, ISJ, CJRAE, cu autoritățile locale și 

județene 

 colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din 

învăţământul preuniversitar;  

 colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale şi 

teritoriale;  

 Existența Asociației de Părinți cu personalitate juridică 

 Semnarea protocoalelor educaționale cu părinții elevilor de 

clasa a 9-a 

 Lipsa parteneriatelor tematice (istorie locală, ştiinţe) cu şcoli 

din ţară  şi străinătate, cu instituții 

 Prea puţine  programe de orientară  şcolară şi profesională 

 Întâlniri rare cu elevii de gimnaziu pentru popularizarea 

ofertei școlare 

 Lipsa unui parteneriat real şcoală-familie 

 Lipsa de preocupare pentru marcarea în școală a unor 

evenimente, cu invitați. 

 Insuficienta implicare a unor  cadre didactice în activităţile 

extraşcolare și extracuriculare cu invitați  

 Lipsa lecțiilor vizită la diverse obiective economice, agenși 

economici,etc 

 Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor cu performanţe 

şcolare  

 Relația slabă cu AJOFM, CLDIPT 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Integrarea României  în structurile europene 

 Formarea personalului didactic pentru întocmirea şi derularea 

unor programe europene 

 Participa la târgurile de oferte educaţionale 

 Interesul altor instituţii omoloage pentru schimbul de 

experienţă. 

 Posibilitatea ofertării de servicii către comunitate  

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi 

responsabilizarea în viaţa comunităţii 

 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii 

generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională; 

 Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii 

vieţii comunităţii; 

 Reeditarea  revistei școlare pentru crearea unei imagini reale a 

,,vieții,,școlii 

 Proiectul  European Jobs 

 Timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare 

a lor în activităţile şcolii. 

 Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor 

potenţial partenere. 

 Creşte pe an ce trece numărul elevilor a căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate. 

 Desfiinţarea unor locuri de muncă  

 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de 

către părinţi; 

 Disfuncţionalităţi sau comunicare formală, în relaţia şcoală – 

familie 

 Dezinteresul agenților economici în formarea de forță de 

muncă viitoare prin școli 
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2.2.2.  Analiza P.E.S.T. (EL) 

a) POLITIC: 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului Tehnologic Dumitru 

Dumitrescu, având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se 

dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. 

Primăria și Consiliul Local Buftea — factori politici determinanți la nivelul comunităţii — 

nu au suficiente resurse pentru a rezolva în totalitate problemele multiple ale şcolii. 

Primăria şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţii de 

învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog 

constructiv. 

De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii 

de învăţământ 

Şcoala, alaturi de alte instituţii, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi 

promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. 

Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, ordinele şi notificările care susţin 

punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează 

autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, 

raţionalizarea resurselor financiare şi umane. 

În concluzie, școala trebuie să se ghideze după politici educaționale și să încerce să atingă 

dezieratele UE până în 2020. 

b) ECONOMIC: 

Comunitatea căreia îi aparţine Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" este formată din 30% 

mici fermieri - agricultori, 15% muncitori, 5% meşteşugari, 10% negustori, 15% mici 

întreprinzători, 25% intelectuali. 

Situaţia financiară a familiilor din care provin elevii este modestă, fapt ce nu permite crearea de 

fonduri substanţiale la comitetul cetăţenesc de părinţi. 

Consiliul local are ca responsabilitate întreţinerea a două grupuri şcolare, patru şcoli generale, 

trei grădiniţe cu program prelungit şi patru grădiniţe cu program normal, având ca sursă impozitele 

locale aferente unei populaţii de aproximativ 23 de locuitori. Declinul sau închiderea unor unităţi 

economice existente până în anul 1989, a determinat scăderea veniturilor unui număr important de 

locuitori ai oraşului. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de 

şcoală al elevilor, fapt ce determină şi creşterea numărului de abandonuri şcolare. 
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Se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii tinerilor cu 

preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre licee tehnologice și şcolile profesionale, deşi cererea 

de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de 

învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este 

în continuare scăzut. 

 Impactul programelor sociale (manuale gratuite, burse, ,,Bani de liceu,,) este ridicat la nivelul 

școlii. 

c) SOCIAL: 

Din punct de vedere social, deşi factorii determinanţi au în vedere asigurarea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor în învăţământ, apar unele aspecte negative care trebuie scoase în evidenţă: 

-    percepţia unor părinţi privind nevoia de educaţie este nesatisfacătoare; 

-    familia, datorită veniturilor modeste îşi pierde interesul şi preocuparea pentru susţinerea ideii de 

educaţie; 

-    nesiguranţa ocupării unui loc de muncă la absolvirea şcolii, cîât şi mediile sociale din care 

provin, duc la o slabă preocupare a elevilor pentru pregătirea profesională; 

- implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ a scăzut. Multi dintre elevi provin din 

familii sărace, dezorganizate. 

- părinții plecați în străinătate lasă copiii în grija bunicilor, rudelor, sau chiar a fraților mai mari.. 

- o altă problemă socială este tendinţa mass-media de a prezenta de regulă aspectele negative, cu 

efecte negative pe termen lung, punând cultura autentică pe planuri inferioare. 

 Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii și comportamentului elevilor și 

școala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

d) TEHNOLOGIC 

Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi 

comunicării. 

  Doua laboratoare de informatica dotate cu calculatoare performante, conectare la Internet, 

imprimante, copiatoare, scanner, dotare ce permite desfasurarea  in bune conditii a  orelor de 

informatică, și nu numai, și actualizarea permanentă a cunoștințelor elevilor și profesorilor. 

Toate cabinetele, laboratoarele, biblioteca, secretariatul, contabilitatea sunt dotate cu aparatură IT 

necesare desfășurării activității în bune condiții și de calitate, conectate la Internet.           

Dotarea cu material didactic performant a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, a  



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

51 

Plan de acțiune al școlii 
 

cabinetelor de limbi străine, limba română, matematică etc, a sălii de sport şi a  cabinetului 

psiho-pedagogic. 

             Existenţa în şcoală a mijloacelor moderne de comunicaţie (telefon fix, telefoane 

mobile, fax, TV, radio, Internet etc). 

e) ECOLOGIC: 

Activitatile iniţiate şi derulate de unitatea școlară, nu afectează mediul prin  deşeurile produse în 

urma procesului educational . 

Pe măsură ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.  

În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de 

cadrele didactice sau de partenerii sociali: activități de ecologizare, de recuperare de materiale etc. 

f)  LEGAL - CONTEXT LEGISLATIV:  

Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu funcționează în următorul context legislativ: 

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare  

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si 

modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.  

 O MEN  nr. 5079 din 31.08.2016 Regulamentul de organizare si functionare a unitatăților de 

învățământ preuniversitar (ROFUIP)  

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753 / 2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional 

de învăţământ  

 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual  

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar  

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 

35/2007 

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  

 ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară  
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 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală 

a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare  

 O.M.E.C.T.S nr. 5547 / 2011, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei 

şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare  

 O.M.E.C.T.S nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.  

 O.M. nr. 3337/2007 – privind activitatea Consilierului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare  

 Ordinul M.E.C.I nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte  

 O.M. nr. 6143 / 2011 privind Metodologia de evaluare a anuală a activităţii personalului 

didactic şi didactic auxiliar, completat de O.M. nr. 3597 / 2014.  

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ O.M.E.C.T.S nr.1409 

/ 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar  

 Programul de guvernare 2016 - 2020  

 Obiectivele generale ale ISJ Ilfov pentru anul şcolar 2018-2019 

 Raportul Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu Buftea, privind starea învăţământului în anul 

şcolar 2017 / 2018  

 Legea 319/2006 – Legea protecţiei muncii,  

 HG 1425/2006 – Norme de aplicare a Legi protecţiei muncii  

 

2.3. Aspecte care necesită dezvoltare. Priorități care se bazează pe analiza nevoilor 

A. Dezvoltarea resurselor umane prin cuprinderea lor în sistemul de formare continuă  

Obiectiv 1. Creșterea numărului de cadre didactice din IPT care participă anual la programe de 

formare în specialitate și metodica specialității.  

Obiectiv  2. Centrarea proceselor de predare-învatare pe elev, conform nevoilor individuale și 

ritmului propriu de învățare; 

Obiectiv 3. Inovarea metodelor de predare-învatare prin utilizarea tehnologiilor de educație IT&C 

B. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale a unității școlare și achiziționarea 

mijloacelor de învățământ, echipamentelor didactice aferente domeniilor de pregătire. 

Obiectiv 1. Asigurarea resurselor care facilitează integrarea socială a absolvenților, în scopul 

dezvoltării abilităților și competențelor profesionale prin contactul cu noile tehnologii de producție 

pentru încurajarea formării pe parcursul întregii vieți. 
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Obiectiv  2. Modernizarea infrastructurii prin asigurarea spațiilor de instruire tehnologică și practică 

la standarde europene, pe domeniile de bază în pregatirea elevilor. 

C. Corelarea ofertei educaționale și de formare profesională cu cererea pieței muncii. 

Obiectiv 1. Implementarea unui program anual de actualizare  a  compețentelor,  cu  accent  pe noile 

tehnologii din domeniul de specialitate pentru toti profesorii din IPT. 

Obiectiv  2. Diversificarea ofertei educaționale prin introducerea de noi calificări. 

Obiectiv  3. Îmbunatățirea calității instruirii practice. 

D. Dezvoltarea și consolidarea culturii organizaționale a unității de învatamânt din 

perspectiva parteneriatului social și a spiritului antreprenorial. 

Obiectiv 1. Dezvoltarea de parteneriate cu organizații educaționale europene. 

Obiectiv  2. Dezvoltarea de parteneriate cu agenți la nivel regional și local; implicarea partenerilor 

economici în desfașurarea procesului de formare profesională. 

E. Asigurarea egalității de șanse pentru obținerea unei calificări sau pentru continuarea 

studiilor, prin servicii de consiliere și orientare privind carieră 

Obiectiv 1. Asigurarea de condiții egale de acces la programele de învățare și sprijinirea   tuturor 

elevilor, în vederea îmbunatățirii rezultatelor școlare. 

Obiectiv  2. Extinderea și diversificarea activității de informare și consiliere în vederea formarii la 

elevi a unei opțiuni realiste privind cariera. 

F. Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, în școală 

și în   comunitate,   pe   baza   parteneriatului   dintre   elevi,   părinți,   profesori   si  membri   

ai comunității locale. 

Obiectiv 1. Dezvoltarea componentei educative și responsabilizarea elevilor în propria formare. 

Obiectiv  2. Prevenirea abandonului școlar pe termen scurt și mediu. 

 Atragerea elevilor către liceul nostrum; 

  Creşterea numărului de elevi proveniţi din localitate; 

  Asigurarea condiţiilor de lucru. 

 

 

 

 



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

54 

Plan de acțiune al școlii 
 

Partea a III-a - PLAN OPERAȚIONAL 2018-2019 

3.1. Ținte strategice 

Pe baza analizelor contextului legislativ, a mediului economic, a evoluţiei pieţei muncii şi a 

aspectelor din învăţământ, dar şi a studiilor previzionale şi de inserţie socio-profesională a 

absolvenţilor, a analizei SWOT și PEST(EL) a corelării ofertei de formare profesională cu cererea, 

se stabilesc următoarele ținte, corelate cu PLAI Ilfov, realizabile până în 2020:  

 eficienţa unităţii şcolare, nivelul de dotare şi echipare al acestuia; 

 încurajarea tinerilor în obţinerea unei calificări şi a unui nivel educaţional cât mai înalt; 

 acordarea unei atenţii prioritare pentru antreprenoriat în cadrul CDL şi adaptarea permanentă a 

curriculumului la cerinţele de pe piaţa muncii; 

 lărgirea specializărilor pentru a da posibilitatea mai multor şanse de integrare pe piaţa muncii; 

 un număr cât mai mare de tineri să beneficieze de servicii de consiliere şi orientare profesională; 

 analiza problematicii de abandon şcolar, măsuri de intervenţie pe termen scurt şi de prevenire a 

procesului pe termen lung; 

 dimensionarea ÎPT pentru asigurarea egalităţii de şanse pe criterii de vârstă, rezidenţă şi sex etc. 

 abilitatea personalului din unităţile de învăţământ în vederea accesării Fondurilor Structurale, 

pentru modernizarea bazei materiale şi dezvoltarea sistemului educaţional; 

 extinderea parteneriatului atât în procesul de elaborare, cât şi de implementare a acţiunilor 

prevăzute în PLAI. 

3.2. Opțiuni strategice asociate țintelor școlii 

În   urma   implementarii Proiectului  de  Dezvoltare  Instituțională  a Liceului 

Tehnologic ”D.Dumitrescu” rezultatele așteptate sunt următoarele: 

 Pentru elevi: 

 Crearea unor personalități puternice prin formarea unor gândiri formative și stapânirea 

diverselor modalități de comunicare în situații diferite și prin formarea atitudinilor pozitive de 

relaționare cudiverse medii sociale, profesionale și culturale; 

 Construirea unui set de valori de natură individuală, profesională și socială în funcție de care 

elevii să-și orienteze atât comportamentul cât și întreaga carieră; 

 Consolidarea capacității de investigare și valorificare a propriei experiențe care să contribuie 

la realizarea unei vieți de calitate pentru sine, dar și pentru ceilalți; 

 Dobândire de către toți elevii a cunoștintelor teoretice și abilităților practice, în conformitate 

cu Standardele de Pregătire Profesională în vederea unei absorbții rapide pe piața muncii; 



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

55 

Plan de acțiune al școlii 
 

 Trezirea interesului majorității elevilor pentru autoperfecționare și formare continuă pe tot 

parcursul vietii. 

 Pentru unitatea școlară: 

 Formarea unei culturi corporative puternice, menite să determine loialitatea cadrelor 

didactice față de școală; 

 Creșterea prestigiului unității școlare prin educarea absolvenților pentru a fi cetățeni 

responsabili cu o bună pregatire profesională; 

 Întărirea rolului școlii în cadrul comunității prin realizarea de parteneriate. 

 Pentru comunitate: 

 Comunitatea va beneficia, datorită absorbției rapide pe piața muncii a absolvenților de forță 

de muncă pregatită la înalte standarde de calitate, de cetățeni responsabili capabili să faca față 

cerințelor inovatoare ale societății. 

 Rezultate așteptate: 

 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ; 

  Eficientizarea procesului de instruire; 

  Modernizarea procesului instructiv-educativ; 

  Îmbunătăţirea performanţelor şcolare; 

  Evaluarea obiectivă a performanţelor şcolare; 

  Evidenţierea performanţelor şcolare; 

  Înscrierea și promovarea unui număr mai mare de elevi la bacalaureat; 

  Inserția absolvenților pe piața muncii în specializările pentru care îi pregătim; 

  Continuarea studiilor la forme superioare de învățământ a absolvenților; 

  Reducerea abandonului școlar; 

  Formarea profesională a elevilor; 

  Obţinerea diplomelor şi certificatelor de competenţe; 

  Respectarea cadrului legal; 

  Creşterea gradului de implicare a personalului didactic; 

  Implicarea părinţilor în formarea elevilor; 

  Amelioarea / eliminarea punctelor slabe; 

  Accesul la informaţie a tuturor celor interesaţi; 

  Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţionale şi a reprezentanţilor acesteia; 
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3.3. Obiectivele generale și operaționale din planul managerial 2018-2019 

 

 

Pentru anul școlar 2018-2019 am stabilit obiectivele generale, secondate de obiective 

operaționale, SMART : specifice, măsurabile, accesibile, relevante, timp delimitat.  

 

 

I. Managementul de curriculum 
 

1. Implementarea eficientă a curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii  

. 

 Eficientizarea procesului de învăţare prin implicarea activă a elevilor în propria formare 

 Instruirea diferențiată 

 Standardizarea evaluării pe competenţe şi standarde 

 

2. Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în vederea unei bune inserţii 

socio-profesionale a absolvenţilor;  

 
II. Managementul resurselor umane 

 

 

3. Realizarea egalităţii  de şanse în vederea reducerii absenteismului, abandonului şcolar 

şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale  

 

 Ameliorarea politicii de recrutare a viitorilor elevi 

 Creşterea ratei de participare la educaţie  

 Creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat; 

 

4. Formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii 

calităţii procesului instructiv - educativ; 

 

 Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din unitatea  

şcolară 

 Formarea continuă a cadrelor didactice, prin patriciparea la cursuri, proiecte, schimburi de 

experienţă și abilitarea în accesarea de fonduri. 

 Antrenarea profesorilor în elaborarea unor materiale utile în procesul de învăţământ 

 

 

 Creşterea  ratei de ocupare  

 Adaptarea ofertei de calificare cu PRAI, PLAI 

 Consilierea elevilor din anii terminali în alegerea traseului profesional 



Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 

57 

Plan de acțiune al școlii 
 

III. Managementul resurselor material și financiare 
 

5. Gestionarea eficientă  a resurselor materiale și financiare  
 

 Atragerea de finanţare pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu eșec școlar și din grupuri 

dezavantajate 

 Îmbunătățirea bazei materiale 

 Folosirea eficientă a resurselor existente 

 

 
IV. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 
6. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale   

 

 Implementarea şi derularea de proiecte  

 Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – comunitatea locală 

 Promovarea imaginii şcolii 

 

PARTEA  IV -  Consultare, monitorizare şi evaluare 
 

4.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS  
 

4.1.1. Acțiuni în vederea elaborării PAS 

 Stabilirea echipei de lucru si a responsabilitatilor.  

 Informarea partenerilor sociali în legatura cu procesul de elaborare a PAS 

 Culegerea informatiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, parintilor, 

profesorilor scolii; discutii colective si individuale cu principalii„actori” implicati în 

formarea profesionala; interpretarea datelor statistice. Aceste informatii au fost corelate cu 

prioritatile identificate la nivel regional si local prin PRAI si PLAI.  

 Stabilirea prioritatilor, obiectivelor si domeniilor care necesita dezvoltare. 

 Prezentarea prioritatilor, obiectivelor si domeniilor care necesita dezvoltare spre consultare 

personalului scolii, în cadrul Consiliului Profesoral si în cadrul sedintelor de catedra, 

elevilor scolii, în cadrul Consiliului elevilor, parintilor, în cadrul întâlnirilor cu parintii.  

 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultarilor si, pe baza acestora, a 

 reformularii obiectivelor prioritatilor.  

 Elaborarea planurilor operationale. 
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4.1.2. Surse de informații:  

• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, 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; 

• PRAI Bilfov; 

• PLAI Ilfov; 

• Date statistice - AJOFM Ilfov și INSSE; 

• Chestionare, discuţii, interviuri; 

• Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

4.2. Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și 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; 

• revizuire periodică şi corecţii. 

4.2. Descrierea activităților de îmbunătățire a calității realizare 
 

Activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul şcolar trecut:  

 programarea asistenţelor la ore;   

 asistenţe la ore;  

 aplicare de chestionare elevilor;  

 aplicare de chestionare profesorilor;  

 verificarea dovezilor (portofolii, chestionare, etc);  

 consilii profesorale cu tema ”Metode interactive de predare-învăţare- evaluare”;  

 întocmire şi transmitere rapoarte de monitorizare;  

 întocmire raport de autoevaluare;  
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Rezultatele şi efectele acestor activităţi în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către 

unitatea şcolară:  

 analiza SWOT  

 acţiuni de remediere a aspectelor negative;  

- lecţii demonstrative / activităţi în cadrul catedrelor;  

- participare la cercurile pedagogice la nivel judeţean;  

- participare la cursuri a membrilor comisiei organizate cu sprijinul PHARE, CCD, ISJ  

 consilii de administraţie  

 consilii profesorale. 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare: 

Tipul activităţii Responsabilitatea monitorizării 

şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Întocmirea seturilor de date care 

să sprijine monitorizarea ţintelor 

(fişe de observare a predării şi 

învăţării, chestionare, rapoarte 

de autoevaluare)  

Comisia de asigurare a calităţii  anual  Octombrie  

Februarie  

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale  

Directorii  

Şefii de catedre  

Comisia de asigurare a calităţii  

semestrial  Ianuarie  

Iunie  

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina rezultatelor 

obţinute  

Şefii de catedre  

Comisia de asigurare a calitatăţii  

trimestrial  Decembrie  

Martie  

Iunie  

Septembrie  

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

ţintelor  

Directorii  semestrial  Martie  

Octombrie  

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului asupra 

comunităţii  

Directorii  

Comisia de asigurare a calitatăţii  

semestrial  Octombrie  

August  

Urmărirea progresului în 

atingerea ţintelor şi revenire 

acolo unde este cazul  

Directorii  

Şefii de catedre  

Comisia de asigurare a calitatăţii  

semestrial  Ianuarie  

Iunie  

Prezentarea generală a 

progresului realizat în atingerea 

ţintelor  

Directorii  anual  Octombrie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor.  

Consiliul de administraţie  

Comisia de asigurare a calitatăţii  

anual  Iunie  

Actualizarea acţiunilor din PAS 

după evaluare  

Comisia de asigurare a calitatăţii  anual  octombrie  

Urmărirea progresului în 

atingerea ţintelor şi revenire 

acolo unde este cazul  

Directorii  

Şefii de catedre  

Comisia de asigurare a calitatăţii  

semestrial  Ianuarie  

Iunie  
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PLANUL OPERAŢIONAL 

AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

AN ŞCOLAR 2018 - 2019 

 

Nr. 

Crt. 
Obiective specifice Activități 

Instrumente 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalități de evaluare/indicatori de 

realizare 

I. 

Continuarea dezvoltării 

unei culturi şi a unei 

mentalităţi a calităţii la 

nivelul întregului personal 

al şcolii: cadre didactice, 

personal didactic-auxiliar, 

nedidactic, elevi, părinti, 

agenţi economici 

1.Constituirea Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii, la nivelul şcolii şi 

crearea unei reţele eficiente 

pentru asigurarea calităţii 

-membrii 

Consiliului profesoral 

Consiliul 

profesoral 
20.09.2018 

-proces-verbal al şedinţei 

Consiliului profesoral; 

-decizia de numire 

-Aprobarea membrilor CEAC, de 

către Consililul de administraţie 

2.Revizuirea„ Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al 

CEAC”. 

- mediatizarea pe pagina WEB a 

şcolii 

-coordonator 

CEAC; 

-membrii 

CEAC 

15.11.2018 

- existenţa regulamentului; 

-procesul-verbal de aprobare în 

Consiliul de administraţie 

-Aprobarea revizuirii 

Regulamentului CEAC în Consiliul 

de administraţe 

3. Documentarea membrilor 

CEAC cu privire la: 

a) noile acte normative privind 

asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar; 

b) manualul de autoevaluare a 

calităţii 

- Legea 87/2006 

- Ghidul CEAC în învăţământul 

preuniversitar – partea a II-a 

- Standardele de acreditare şi 

evaluare periodică 

- Raportul de evaluare internă 

-coordonator 

CEAC; 

-secretar 

CEAC 

01.11.2018 

-procese-verbale ale întâlnirilor 

membrilor CEAC 

-completarea cu noile acte 

normative ale punctului de 

documentaţie CEAC 
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c) manualul de evaluare 

externă 

d) modalităţi de lucru 

e) standarde de referinţă şi de 

calitate 

4. Elaborarea unor noi 

proceduri şi revizuirea celor 

existente; 

-plan de îmbunătățire 
-membrii 

CEAC 
permanent 

- dosarul cu proceduri 

- proces-verbal de aprobare 

5. Actualizarea conţinutului 

mapelor de lucru, utilizate ca 

documente de bază în procesul 

de evaluare, la nivel de: 

- director; 

- CEAC; 

- responsabili de comisii 

metodice şi comisii de lucru; 

- cadre didactice; 

- diriginţi 

- curriculumul naţional; 

- planuri de învăţământ; 

- auxiliare curriculare; 

-metodica predării disciplinelor; 

- membrii 

CEAC 
01.12.2018 

- fişe de verificare a mapelor 

profesorilor, responsabililor de 

comisii 

6. Diseminarea noilor acte 

normative referitoare la 

implementarea calităţii, a 

rapoartelor CEAC şi a 

documentelor elaborate de 

CEAC, întregului personal al 

şcolii, elevilor şi părinţilor. 

- seminarii; 

- şedinţe ale comisiilor 

metodice; 

- şedinţe Consilul profesoral; 

- şedinţă Consiliul 

Elevilor pe şcoală; 

-şedinţe Consiliul reprezentativ 

al părinţilor pe şcoală; 

- director; 

-coordonator 

CEAC; 

- membrii 

CEAC 

permanent 

- referate; 

- prezentări Power Point 

- chestionare de opinie cu privire la 

implementarea calităţii în şcoală; 

- procese–verbale ale întâlnirilor 
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II. 

Modernizarea actului de 

predare- învăţare centrată 

pe elev 

1. Adaptarea stilului de 

predare-învăţare şi a 

comportamentului elevilor 

la particularitatile / nevoile de 

învăţare şi de comunicare. 

- seminarii; 

- şedinţe comisii metodice; 

- lecţii demonstrative 

- exemple de bună practică 

privind metodele de învăţare-

predare centrată pe elev; 

responsabilii 

de comisii 

metodice; 

Pe toată 

durata 

anului 

şcolar 

- rapoarte de monitorizare şi de 

autoevaluare ale CEAC; 

- analize ale responsabililor de 

comisii metodice; 

- fişe de autoevaluare ale cadrelor 

didactice; 

- proiectarea unităţilor de învăţare 

pe stiluri de învăţare; 

- planuri de lecţii pe stiluri de 

învăţare; 

2. Diversificarea şi 

modernizarea strategiilor de 

predare-învăţare centrate pe 

elev 

3.Stabilirea unor măsuri 

eficace pentru promovarea 

egalităţii şanselor şi pentru 

eliminarea discriminării de 

orice formă 

-alcătuirea colectivelor de elevi 

se face fără nici o discriminare, 

pe baza de opţiuni ale elevilor 

- director 

-comisia 

CEAC 

Permanent 

- fişe de evaluare initială; 

- fişe de evaluare a stilurilor de 

învăţare; 

- fişe de lucru pe stiluri de învăţare; 

- fişe de evaluare; 

- fişe de înscriere ale elevilor la 

programele de învăţare 

- chestionar 

 

4. Modernizarea infrastructurii 

utilizate în actul de predare- 

învăţare 

- mobilier şcolar ergonomic 

- achizitionare calculatoare 

-soft educational 

- echipamente şi materiale 

pentru laboratoarele şi atelierele 

şcolii 

- director 

-serviciu 

administrativ 

-responsabili 

comisii 

Permanent 

- referate de necesitate 

- planul de dezvoltare a bazei 

materiale a şcolii ; 

5. Măsuri privind procesul de - proceduri ale CEAC - profesorii Permanent - gradul de implicare a elevilor în 
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evaluare al elevilor -planul de activitate al 

comisiilor metodice 

- mape de lucru ale profesorilor 

/diriginţilor 

- sprijinirea elevilor şi 

încurajarea lor pentru atingerea 

obiectivelor programelor şi 

pentru a-şi asuma 

responsabilitatea propriului 

proces de învăţare 

responsabilii 

de comisii 

-membrii 

CEAC 

evaluarea progresului; 

- fişe de evaluare iniţială 

- fişe observare a activităţilor 

elevilor 

- fişe de lucru 

- fişe de progres 

- portofolile elevilor 

III. 
Monitorizarea şi 

autoevaluarea calităţii 

1. Observarea procesului de 

predare-învăţare 

- Proceduri; 

- Mape ale profesorilor, 

responsabililor de comisii,etc 

- fişe de observaţii ale lecţiilor; 

- cadre didactice; 

- elevi;părinti; 

- director; 

coordonator 

CEAC; 

- membrii 

CEAC; 

- membrii 

echipelor de 

lucru 

Pe toată 

durata 

anului 

şcolar 

- fişe de observare ale lecţiilor; 

-portofoliile elevilor; 

- chestionare referitoare la stilurile 

de învăţare; 

-teste de evaluare initială,sumativă 

şi finale; 

- Intocmirea Rapoartelor de 

monitorizare internă şi 

autoevaluare; 

- Realizarea Planului de 

îmbunătăţire a activităţii 

2. Sistemul de asigurare a 

calităţii prin management 

- PAS; 

- planul managerial 

- Manualul calităţii; 

- proceduri de management 

- proceduri ale 

- director; 

- comisia 

CEAC; 

- consiliul de 

administraţie 

Pe toată 

durata 

anului 

şcolar 

- mapa directorului; 

- mapa CEAC; 

- rapoarte de analiză ale 

managementului 

- Intocmirea Raportului de 
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CEAC Monitorizare internă; 

- Realizarea Planului de 

îmbunătăţire a activităţii; 

- Intocmirea Raportului de 

autoevaluare; 

3.Elaborarea unor programe 

de calitate la nivelul fiecărui 

compartiment (personal 

didactic auxiliar şi personal 

nedidactic) 

- PAS; 

- planul managerial 

- Manualul calităţii; 

- proceduri de management 

- proceduri ale 

CEAC 

- planuri de activitate specifice 

fiecărui compartiment 

- proceduri de evaluare 

- director 

- contabil şef 

- membrii 

CEAC 

Permanent 

- planurile de activitate ale 

compartimentelor 

- criterii şi instrumente de evaluare 

periodică diferenţiat pe categorii de 

personal 

- Rapoartele de monitorizare şi de 

autoevaluare institutională 
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ANEXA NR. 1 - Informații privind spațiile școlare 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Numar 

spaţii 

Suprafata 

(mp) 

1. Săli de clasă / grupă 2 54 / clasă 

2. Cabinete* 28 54 / clasă 

3. Laboratoare* 15 54 / lab. 

4. Ateliere* 8 80 / atelier 

5. 
Sală şi teren de educaţie fizică şi sport* (baschet, handball, 

tenis de câmp) 
1+4 170+450 

6. Rampă auto 1 - 

 

          

 
                                             

 

 

                             

 

 

 

 

                       

                                                                       

                                               

                                          

 

                                 

 

 

         

                  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sală de sport 

Cabinet de Limba Română 

Sală de clasă 
Cabinet Matematică 

Cabinet geografie 

Atelier instalatii. Atelier electro. 
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Atelier reabilitat  pentru amplasarea echipamentelor primite prin proiectul PHARE 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Cabinete de 

limba romana si 

limbi moderne  
 

 

 

 

 

          Laborator chimie                    

Laborator fizica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII  PRIVIND  SPAŢIILE  AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 
Suprafaţă (mp) 

1. 
Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 

1+1 54+28 

2. 
Sală pentru servit masa* 

cantină 
1 165 

3. 
Dormitoare * 

P+3 
80 45 / dormitor 

4. Bucătărie * 1 306 

5. Spălătorie * 1 120 

6. Spaţii sanitare* 24 18 / spaţiu 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 9 20 / spaţiu 

8. Alte spaţii* spaţii verzi, alei, parcare  10000 

9. Alte spaţii* cabinet medical 2 40 / spaţiu 

10. Alte spaţii* cluburi în căminul-internat 1 50 
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11. Cancelarii 4 30 / cancelarie 

12. Cabinet psiho-pedagogic 1 25 

13 Birou consilier educativ 1 25 

14 Sediu  CEAC 1 15 

 

Nr. crt. Tipul de spaţiu 
Număr 

spaţii 
Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1+1 24+24 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 20 / spaţiu 

3. Contabilitate * 2 12 / birou 

4. Casierie * 1 7 

5. Birou administraţie* 1 6 

6. 

Alte spaţii* cabină portar, centrală 

termică, posturi TRAFO, magazii, 

vestiare, ateliere de întreţinere, cameră 

pedagog / supraveghetor de noapte 

14 450 

 

 

Menţiuni :  

- clădirile principale au subsol tehnic cu instalaţii de încălzire, apă menajeră şi instalaţii 

electrice. 
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ANEXA NR. 2 - Procedura de elaborarea și revizuirea Planului de 

Acțiune al Școlii 

CUPRINS 

 

1.   Scopul procedurii 

2.   Domeniul de aplicare 

3.   Documente de referintă 

4.   Descrierea procesului 

5.   Responsabilităţi 

6.   Înregistrări 

7.   Anexe 

1.   SCOPUL PROCEDURII 

   Prezenta procedură are drept scop stabilirea modalităţii de lucru generale la nivelul şcolii privind 

planificarea ti revizuirea activitătilor ce vizează dezvoltarea tcolii. 

   Se definesc activităţile necesare pentru: 

-  planificarea proceselor de consultare cu factorii cheie interesaţi; 

-  colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor suport necesare; 

-  formularea  concluziilor  şi  analizarea  opţiunilor  strategice  existente  pentru  a  asigura 

eficacitatea şi o poziţie durabilă pe piaţă; 

- stabilirea celor mai importante priorităţi şi direcţii de intervenţie şi acţiune; 

- formularea obiectivelor, stabilirea ţintelor şi a termenelor; 

- stabilirea acţiunilor care pot duce la depăşirea problemelor şi atingerea obiectivelor; 

- stabilirea  de comun acord a activităţilor  prin care se va verifica  punerea  în aplicare  a acţiunilor  

şi  se  va  realiza  monitorizarea  şi  evaluarea  generală  în  lumina  rezultatelor obţinute. 

2.   DOMENIUL DE APLICARE 

   Prezenta  procedură  se  aplică  la  nivel  de  şcoală,  catedră,  comisie,  compartiment  sau 

serviciu,   de  către  orice  persoană   a  cărei  activitate   contribuie,   direct  sau  indirect,  la 

fundamentarea şi elaborarea Planului de Acţiune al şcolii. 

   Planul de Acţiune  al Şcolii este un plan de dezvoltare  a şcolii, prin care se definesc scopul şi 

rolul pe care acesta îl va avea în realizarea programului de dezvoltare a ÎPT la nivel naţional, 

regional şi local. PAS descrie modul în care şcoala: 

- va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale; 

- va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale; 
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- va îmbunătăţi calitatea educaţiei şi a instruirii oferite de şcoală; 

- va îndeplini programul de reformă pentru ÎPT 

- va ajuta la asigurarea unei forţe de muncă calificate în mod corespunzător în zonele de 

restructurare 

- va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi-  va lucra în parteneriat cu 

alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în vederea furnizării unor servicii eficiente şi 

dezvoltării reţelelor locale 

- va asigura utilizarea eficientă a resurselor (fizice şi umane). 

3.   DOCUMENTE DE REFERINTĂ 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Standardele de calitate 

 Legea educaţiei naţionale 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Regulamentul de ordine interioară 

 Manual de autoevaluare 

 Ghid de elaborare PAS 

4.   DESCRIEREA PROCESULUI 

Pasul 1: Formarea echipei de proiect 

Echipa de proiect va fi formată din următorii membrii: 

- director; 

- director adjunct; 

- consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

- responsabilii  comisiilor  metodice  ale  fiecărei  arii  curriculare  (sau  un  reprezentant  al 

acestora); 

- responsabilul cu formarea continuă/perfecţionare a pesonalului 

- un membru desemnat de compartimentele secretariat, administrativ şi contabilitate; 

- un membru desemnat de asociaţiile sindicale ale personalului din şcoală; 

- preşedintele Consiliul elevilor (sau un reprezentant al acestuia) 

- preşedintele Comitetului părinţilor (sau un reprezentant al acestuia) 

- psihologul şcolii 

   În  cazul  în  care  partenerii  economici  ai  şcolii  accepta  delegarea  unui  reprezentat pentru a 

participa la elaborarea PAS, acesta va fi inclus în rândul membrilor echipei. 

   Coordonatorul echipei este directorul şcolii. 
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   Acesta consultă diferitele comisii, catedre sau compartimente funcţionale din cadrul şcolii şi 

propune   Consiliului   de  Administraţie   componenţa   echipei.   Consiliul   de  Administraţie 

analizează propunerea şi stabileşte componenta finală. 

   Directorul  şcolii emite decizia internă de înfiinţare a echipei şi stabileşte responsabilităţile 

fiecărui membru. 

Pasul 2: Identificarea  factorilor interesaţi care pot avea un anumit impact asupra dezvoltării şcolii 

şi/sau care pot fi beneficiarii serviciilor sau produselor şcolii (elevi, membrii ai personalului, 

părinţi, reprezentanţi ai partenerilor economici, sociali şi educaţionali, reprezentanţi ai 

administraţiiei locale etc.) 

Pasul 3: Întocmirea planului de elaborarea PAS 

Acest plan, care va avea structura din anexa 1, trebui să conţină şi următoarele activităţi: 

- discuţii cu membrii personalului  referitoare  la: ce îşi doreşte şcoala să devină în viitor 

(pentru  un  orizont  de  timp  de  5  ani),  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 

- aplicarea unui model de autoevaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de realizare, 

care va fi 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  ex.  activităţile  de  elaborare  a  planurilor  privind 

parteneriatele locale sau desfăşurarea autoevaluării, vor fi integrate într-un singur plan de acţiune. 
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-    scrierea planului – de către cine, formatul în care va fi distribuit – prin Internet, pe hârtie? 

Pasul 4: Elaborarea PAS 

Planul de acţiune al şcolii va avea următoarea structură: 

 Partea 1 - Contextul 

-    Formularea scopului /misiunii 

-    Profilul prezent al şcolii (scurtă introducere despre şcoală) 

-    Analiza rezultatelor anului trecut 

-    Contextul naţional 

-    Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 

   Partea a 2-a – Analiza nevoilor 

-    Analiza mediului extern 

-    Analiza mediului intern 

-    Analiza SWOT– rezumat şi matrice 

-    Rezumatul aspectelor principale ce necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective generale) 

   Partea a 3-a – Planul operaţional 

-    Obiectivele (specifice) şi ţintele şcolii 

-    Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele) 

-    Planul de şcolarizare prognozat 

-    Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare factorii interesaţi – rezumat 

-    Planul de dezvoltare profesională a personalului 

-    Finanţarea planului 

 Partea a 4-a – Consultare, monitorizare şi evaluare  

- Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului 

- Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului Pentru elaborarea 

planului vor fi consultate şi utilizate indicaţiile din ghidul de elaborare a 

PAS (Anexa 2). 

Pasul 6: Verificarea şi aprobarea PAS 

În timpul întocmirii PAS şi la sfârşitul procesului de elaborare, trebuie utilizată lista de verificare 

din anexa 3, pentru a ne asigura că fiecare condiţie este este îndeplinită în mod corect. Verificarea 

se va realiza atât de către elaboratorul documentului, cât şi de către CA, care poate propune 

retrimiterea proiectului către echipa de proiect şi îmbunătăţirea acestuia. 
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Pasul 7: Difuzarea, monitorizarea implementării, evaluarea şi revizuirea PAS Activitatea de 

monitorizare şi evaluare va fi realizată de persoana nominalizată în Planul operaţional, în baza 

aprobării CA şi dispoziţiei emise de directorul şcolii. 

În vederea revizuirii, anual,  se vor desfătura următoarele activităti: 

-  Stabilirea bazei conceptuale ce stă la baza întocmirii şi revizuirii P.D.I.; 

-  Reactualizarea, dacă este cazul, a  componentelor de structură ale proiectului; 

-  Analizarea şi actualizarea viziunii şi misiunii tcolii; 

-  Realizarea analizei SWOT; 

-  Analizarea şi  reactualizarea priorităţilor naţionale şi a obiectivelor derivate din acestea; 

-  Analizarea periodică a strategie şi resurselor umane, materiale şi financiare; 

-  Actualizarea planurilor operaţionale şi a indicatorilor generali de performanţă; 

-  Aplicarea  itemilor de evaluare pe întreaga perioadă de implementare a proiectului; 

-  Monitorizarea  şi  evaluarea  de  către  membrii  CEAC,  în  funcţie  de  responsabilităţile 

specifice, a modului de atingerea a indicatorilor de performanţă pentru determinarea succesului 

strategiilor propuse prin PAS. 

5.   RESPONSABILITĂŢI 

5.1 Directorul 

- solicită factorilor interesaţi nominalizarea unor reprezentanţi în echipa de proiect; 

- decide asupra componenţei echipei de proiect şi a responsabilităţilor acesteia; 

-  instruieşte echipa de proiect 

- solicită partenerilor şcolii sprijinul pentru desfăşurarea procesului de consultare / 

informare; 

-  verifică şi evaluează aplicarea planului de elaborare a PAS; 

- participă la elaborarea PAS prin formularea declaraţiei privind misiunea şi viziunea şcolii, 

respectiv definirea strategiilor pe termen scurt şi lung 

-    prezintă proiectul PAS în CA şi CP 

-    decide asupra persoanelor responsabile de realizarea acţiunilor; 

-    aprobă modificarea PAS ca urmare a schimbării survenite în mediul intern / extern. 

5.2. Echipa de proiect: 

-    întocmeşte planul de elaborare a PAS; 

-    verifică şi decide asupra factorilor intersaţi care urmează a fi consultaţi; 

-    verifică şi decide asupra surselor de informaţii care vor fi utilizate; 

-    coordonează procesul de colectare a unor date sau informaţii de la toţi factorii interesaţi 
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-    interpretează şi analizează datele sau informaţiile cu privire la mediul intern / extern 

-    întocmeşte rezumate ale analizelor 

-    propune obiective şi ţinte strategice 

-    propune activităţi şi modalităţi de desfăşurare a acestora 

5.3. Consiliul de Administraţie al şcolii: 

-    aprobă componenţa echipei de proiect 

- analizează proiectul PAS, propune domeniile de îmbunătăţire şi aprobă implementarea acestuia 

-    aprobă echipa de monitorizare şi evaluare a PAS 

5.\4. Elaboratorul documentului 

-    răspunde de elaborarea documentului; 

-    răspunde de verificarea şi modificarea documentului; 

5.5. Utilizatorul documentului 

-    după caz, participă la procesele de consultare şi colectare a datelor / informaţiilor; 

-    contribuie la modificarea documentului; 

-    răspunde de aplicarea documentului. 

6.   ÎNREGISTRĂRI 

Toate documentele utilizate la elaborarea şi difuzarea PAS, inclusiv solicitările acestor documente 

vor fi înregistrate în registrul de intrări de la secretariatul şcolii. 

7.   ANEXE 

-  ANEXA  1.  Model pentru planul de acţiune al echipei de proiectare – COD APO 45.01. 

-  ANEXA  2.  Ghid pentru elaborarea PAS – COD APO 45.02 

-  ANEXA  3.  Listă de verificare PAS – COD APO 45.03 

Anexa 1. MODEL: PLANUL DE ACŢIUNE AL ECHIPEI DE PROIECTARE (PENTRU 

ELABORAREA PAS) 
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ANEXA NR. 3 - Ghid pentru elaborarea PAS 

 
Ghid de elaborare PAS 

Cuprins 

 
 

 

 

 

 

Introducere  
Capitolul 1 Planificarea strategică în învăţământul profesional şi tehnic 
 1.1. Planificarea strategică a ofertei de formare profesională 
 1.2. Modelul de planificare strategică 
 1.3. Niveluri de planificare strategică 
 1.4. Ciclul de planificare strategică 
Capitolul 2 Fundamentarea  Planurilor de Acţiune ale Şcolilor de învăţământ 

profesional şi tehnic  2.1. Contextul planificării ofertei educaţionale a unităţilor IPT 
 2.2. Rolul şi poziţia strategică a unităţii de învăţământ 
 2.3. Elemente care personalizează şi diferenţiază unităţile IPT 
 2.4. Strategia elaborării PAS 
 2.5. Aria de cuprindere şi conţinutul planului de acţiune al şcolii 
Capitolul 3 Îndrumări pentru elaborarea PAS 
 3.1. Partea I - Contextul 
 3.1.1. Formularea scopului 
 3.1.2. Profilul actual al şcolii 
 3.1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut 
 3.1.4. Priorităţi naţionale 
 3.1.5. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

 3.2. Partea a II-a – Analiza nevoilor 
 3.2.1. Analiza nevoilor – Mediul extern 
 3.2.1.1. Colectarea şi analiza datelor despre mediul extern 
 3.2.1.2. Surse de informaţii pentru evaluarea mediului extern 
 3.2.1.3. Scrierea analizei mediului extern 
 3.2.2. Analiza nevoilor – Mediul intern (Autoevaluarea) 
 3.2.2.3. Analiza SWOT 
 3.2.2.4. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltate 
 3.3. Partea a III-a – Planul operaţional 
 3.3.1.Contextul planificării 
 3.3.2.Acţiunile şi măsurile planurilor operaţionale 
 3.4. Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare 
Anexe Anexa PAS1. Structura prezentării PAS 
 Anexa PAS 2. Lista abrevierilor 
 3.2.2.1. Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluare 
 3.2.2.2. Rezultatele proceselor de autoevaluare 
 3.2.2.3. Analiza SWOT 
 3.2.2.4. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltate 
 3.3. Partea a III-a – Planul operaţional 
 3.3.1.Contextul planificării 
 3.3.2.Acţiunile şi măsurile planurilor operaţionale 
 3.4. Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare 
Anexe Anexa PAS1. Structura prezentării PAS 
 Anexa PAS 2. Lista abrevierilor 
 Anexa PAS 3. Matricea logică 
Machete Machetele anexelor pentru fundamentarea PAS 
 Anexa A2.1. Date demografice 
 Anexa A2.2. Pierderi cohortă 
 Anexa A2.3. Cauze pierderi 
 Anexa A2.4. Rata abandonului 
 Anexa A2.5. Rata de promovare 
 Anexa A2.6. Rata de succes 
 Anexa A2.7. Număr elevi pe cadru didactic 
 Anexa A2.8. Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor 
 Anexa A2.9. Reţele şcolare 

 

 

Anexa PAS 3. Matricea logică 
Machete Machetele anexelor pentru fundamentarea PAS 
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ANEXA NR. 4 - Listă de verificare PAS - COD APO 45.03 

 

LISTA DE VERIFICARE PAS Unitatea şcolară 

………………………………. 
 

Nr. Criterii Realizat Observaţii şi 

recomandări* Da Nu 

1. PAS este realizat 

conform recomandărilor 

   

1.1. Este un documente unic 

care: 

- Este copertat 

- Are pagină cu titlu 

-Conţine o pagină de cuprins 

- Conţine o pagină de cuprins 

pentru anexe 

-Are paginaţie penrtu anexe 

-Nu conţine greşeli de ortografie sau 

de tehnoredactare 

- Are aranjare în pagină aleasă astfel 

încât citirea textelor, inclusiv cele 

ale ilustraţiilor, tabelelor şi 

graficelor, este uşoară 

   

1.2. Documentul elaborat este accesibil 

- Limbajul folosit este uşor de 

înţeles 

- Termenii de specialitate sunt 

explicaţi în text sau într-un glosar 

inclus în 

document 

- Ideile sunt prezentate utilizând 

formulări clare 

- Documentul este accesibil tuturor 

persoanelor, chiar dacă acestea nu 

sunt familiarizate cu terminologia 

specifică din domeniul educaţiei 

   

2. Contextul în care este propus PAS 

este prezentat convingător 
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2.1. Viziunea şi misiunea şcolii sunt 

adecvate 

evoluţiei unităţii şcolare 

-Misiunea şcolii este formulată 

pertinent 

- Profilul actual al şcolii este 

prezentat corect şi sugestiv 

- Prezentarea evoluţiei rezultatelor 

şcolii este esenţializată, convingătoare 

şi atractivă 

- Analiza rezultatelor anului şcolar 

precedent este completă şi riguroasă 

   

2.2. Priorităţile naţionale, priorităţile şi 

obiectivele la nivelul regiunii şi local în 

domeniul IPT sunt corect identificate şi 

menţionate 

- Sunt menţionate priorităţile 

naţionale pentru IPT pe termen 

scurt, mediu şi lung 

-Documentul prezintă corect 

priorităţile şi obiectivele regionale şi 

locale 

   

3. PAS cuprinde o analiză riguroasă 

a nevoilor de educaţie şi formare 

profesională iniţială 

   

3.1. Analiza mediului extern cuprinde: 

- Cererea previzionată de forţă de 
muncă şi nevoile beneficiarilor 

(angajatori, elevi) 

- Informaţii relevante privind 

dezvoltarea ÎPT şi în special nevoile de 

competenţe pe domenii /sectoare 

- conţine concluzii clare în legătură cu 

implicaţiile privind viitorul ÎPT 

- prognoza ofertei de formare 

profesională prin IPT pe baza 

previziunilor cererii de forţă de muncă 

pentru o perioadă de 5 – 7 ani 

- dinamica anuală validată  anual a 

acestei prognoze pe baza trendurilor 

identificate din surse statistice oficiale 

şi administrative. 
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3.2. Planul conţine o autoevaluare 

riguroasă a capacităţii sistemului 

IPT din şcoală de a răspunde 

nevoilor identificate 

- Au fost colectate şi analizate datele 

sigure şi actuale privind capacitatea 

instituţională 

- A fost folosite surse diferite de 

colectare a informaţiilor 

- Au fost identificate punctele tari 

şi slabe 

- Judecăţile au fost formulate numai 

în baza dovezilor 

- Analiza nevoilor are în vedere 

situaţia previzionată pentru o perioadă 

de 3 –5 ani 

- Concluziile analizei efectuate sunt 

clare 

- Analiza SWOT este riguroasă 

   

3.3. Sunt identificate un set de priorităţi şi 

obiective 

- Obiectivele identificate sunt corelate 

cu misiunea şcolii, obiectivele regionale 

şi locale şi concluziile analizei mediului 

intern şi extern 

- Răspund nevoii de a oferi formare 

profesională continuă pentru adulţi şi 

tineri 

- Asigură posibilitatea planificării 

coordonate, pentru zona geografică 

limitrofă, a ofertei de formare 

profesională 

- Obiectivele sunt clar formulate şi se 

concentrează pe intervenţii cheie 

- Obiectivele şi ţintele sunt prevăzute 

pentru a fi atinse/realizate într-o 

perioadă de timp de 3 – 5 ani cu ţinte 

intermediare 

- Nu sunt propuse obiective la a căror 

realizare unitatea şcolară nu contrib 
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3.4. Sunt definite obiective şi ţinte SMART  

- Se referă la un aspect specific de 

dezvoltare, din perspectiva realizării în 

3 – 5 ani 

- Nu sunt obiective anuale 

- Conţin o ţintă măsurabilă, ideal simplu 

de măsurat 

-  Mijlocul prin care va fi măsurată 

esteunul clar 

- Obiectivele sunt posibil de atins în 

perioada de timp prevăzută şi cu 

resursele disponibile estimate, fiind în 

acelaşi timp suficient de ambiţioase şi 

solicitante astfel încât să încurajeze 

acţiunile de îmbunătăţire 

- Obiectivele sunt relevante pentru IPT 

- Data atingerii ţintelor este specificată 

unul clar 

- Obiectivele sunt posibil de atins în 

perioada de timp prevăzută şi cu 

resursele disponibile estimate, fiind în 

acelaşi timp suficient de ambiţioase şi 

solicitante astfel încât să încurajeze 

acţiunile de îmbunătăţire 
-Obiectivele sunt relevante pentru IPT 

-Data atingerii ţintelor este specificată 

   

4. PAS conţine un planul operaţional 

anual adecvat pentru atingerea 

obiectivelor prioritare identificate 

   

4.1. Planul operaţional anual propus 

contribuie, prin realizarea acţiunilor şi 

măsurilor, la realizarea 

   

4.2. Fiecare obiectiv este însoţit de un set de 

acţiuni adecvate 

- Acţiunile sunt realiste şi posibil de 

atins, dar în acelaşi timp ambiţioase 

- Sunt formulate în mod clar şi lipsite 

de ambiguitate 

- Au fost identificaţi partenerii 

- A fost stabilit, pentru fiecare acţiune, 

coordonatorul / persoana responsabilă, 

precum si perioada de timp în care 

acţiunea va fi realizată 

- S-a planificat alocarea resurselor şi 

analizat implicaţiile acestor alocări 

   

5. Planul are prevederi clare privind 

efectuarea monitorizării şi evaluării 
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* Observaţiile şi recomandările sunt obligatorii pentru criteriile nerealizate. Acordaţi o atenţie 

specială identificării principalelor puncte tari şi slabe ale elaborării PAS şi a sugestiilor privind 

modalităţile prin care planul pote fi îmbunătăţit

5.1. PAS este rezultatul consultării şi 

colaborării cu principalii factori 

interesaţi 

-Elaborarea planului s-a realizat după 

consultarea principalilor factori 

interesaţi 

- Unii reprezentanţi ai principalilor 

factori interesaţi au participal la 

elaborarea PAS 

   

5.2. PAS conţine referiri la planificarea 

monitorizării şi a evaluării operaţionale, 

la nivelul echipei de implementare  

- Implementarea acţiunilor este 

monitorizată prin metode planificate 

- Sunt planificate evaluări ale 

rezultatele de etapă şi modalităţi de 

intervenţie remedială 

- Este planificat un sistem operativ de 

raportare, analiză şi valorificare a 

datelor de monitorizare/evaluare. 

- Echipa managerială realizează 

monitorizarea activităţilor şi decide 

intervenţiile necesare. 

   

Apreciere generală privind calitatea PAS 

Principalele dovezi care susţin aprecierea generală a PAS 

Principalele puncte tari ale PAS Principalele puncte slabe ale PAS 

Recomandări 
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ANEXA NR. 5 - TEMATICA LECTORATELOR CU PĂRINŢII 
 
 
 

TEMA LUNA RESPONSABILI 

Ce profesie îşi va alege copilul meu ? – orientarea 

şcolară şi profesională 

Oct. Diriginţii claselor 

a XII-a 

Relaţia şcoală – familie in progresul scolar al 

elevului 

Nov. - diriginţii  

Stima de sine şi dezvoltarea ei la copii Dec. - diriginţii  

Protectie, autonomie si independenta – factori 

implicati in agresivitatea adolescentilor 

Ian. - diriginţii  

Optimizarea relatiei parinti – adolescenti Feb. - diriginţii  

Cosmarul drogurilor Mar. - diriginţii  

Învăţarea eficientă o permanenta problemă pentru 

elevi 

April. - diriginţii  

Conflictul între generaţii Mai - diriginţii  

Sunt părinte în era digitală. Cum mă descurc? Iunie - diriginţii  
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ANEXA NR. 6 - HARTA PARTENERIATULUI SOCIAL 
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ANEXA NR.7  
 
 

LISTĂ DE TERMENI  
 

 

Abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la 

îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual 

Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 

cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) 

sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, 

materiale, unelte şi instrumente) 

Analiza factorilor 

interesaţi 

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau 

negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea 

intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile 

analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 

Analiza mediului extern Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio -

economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat 

Analiza mediului intern Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT) 

Analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) 

ale unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi 

ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se confruntă 

Autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 

planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii 

organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare  

Cadru naţional al 

calificărilor 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set 

de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, 

al căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale 

de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi 

calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă 

Calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care 

este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite 

standarde 

Competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 

personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de 

studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextual 

Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din 

perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 

Cultura organizaţională 

a şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate 

relaţiile dintre şcoală şi comunitate. 
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Feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea 

rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial 

şi diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a 

bunelor practici 

Grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 

proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va 

dezvolta proiectul 

Misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le 

susţine şi le promovează. 

Monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea 

progresului obţinut în implementarea planului propus în vederea 

formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia. 

Monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 

luarea deciziei şi managementul proiectului. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională 

realizat de unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul 

de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 

tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de 

acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani  

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 

judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - 

economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 

 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel 

regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului 

superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani 

 

Viziunea şcolii Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care 

organizaţia doreşte să o creeze prin activităţile sale. 
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