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 CAPITOLUL I. CONTEXT 

 

VIZIUNEA ŞCOLII: 

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări cu societatea pot fi un 

model de progres educaţional, care sa formeze tineri capabili de integrare în  comunitate şi pe piaţa forţei de 

muncă. 

Proiectul individual poate fi acordat cu cel social prin intermediul scolii si al familiei. 

MISIUNEA ŞCOLII: 

Colegiul Tehnic Energetic isi asuma misiunea de a crea elevilor sai un cadru propice formarii si dezvoltarii  

cunostintelor teoretice si competentelor de specialitate  necesare calificarii profesionale superioare si 

continuarii studiilor.  

Prin programele educationaleoferite, se asigura interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, 

transformarea acesteia într-un centru de resurse  pentru elevi si parinti, in scopul pregatirii integrarii 

absolventilor in societatea moderna si economia de piata. 

Profilul actual al liceului 

“ Colegiul Tehnic Energetic” este cunoscut sub actuala denumire din anul 2001 dar are o lunga istorie. 

Infiintat in anul 1910 ca “ Scoala de Arte si Meserii” ,  a functionat chiar si in timpul refugiului de la Iasi din 

perioada primului razboi mondial. 

In anul 1930 se transforma in „Scoala de arte si meserii gradul II” si avea un sediu propriu, pe care si-l va 

pastra mult timp,  in  strada Gh. Sincai nr. 8-10. 

Intre anii 1936-1947 a functionat ca Liceul Industrial nr. 2 cu 8 clase. 

Odata cu reforma invatamantului din anul 1948 s-a infiintat Scoala Medie Electrotehnica avand ca scop 

pregatirea de cadre medii tehnice pentru industria electrotehnica. Aceasta a functionat in localul fostului liceu 

industrial   unde se gasesc si in prezent  o parte dintre atelierele-scoala. 

Dupa extinderi succesive ale bazei materiale, incepand cu anul scolar 1951-52 unitatea de invatamant devine 

„Centrul Scolar  Mediu de Energie Electrica si Electrotehnica – Iosif Ranghet” prin infiintarea unei sectii 

serale si a uneia fara frecventa. 

Actuala locatie, din Aleea Podul Giurgiului nr. 5, sector 5 a fost construita in mai multe etape intre anii 1966-

1981 in ultima perioada fiind adaugate caminul de nefamilisti si cantina. 

Desi si-a schimbat deseori denumirea (Liceul de Electrotehnica nr.1, Liceul Industrial Nr.4, Grupul Scolar 

Energetic) scoala si-a respectat traditia  de a pregati in permanenta buni specialisti fiind in acelasi timp o 

‚pepiniera’ pentru facultatile cu profil electric din Universitatea Politehnica Bucuresti si in special pentru 

Facultatea de Energetica. Unii dintre fostii elevi ai scolii fac parte in prezent din colectivul de cadre didactice. 

În anul 1995 scoala a fost cooptata in programul Phare VET Ro 9405 ca scoala de demonstratie in domeniul 

energetic si astfel a  beneficiat de o dotare deosebita a laboratoarelor de specialitate. Este de mentionat  faptul 

ca elevii se bucura totodata de o buna pregatire si in domeniul informaticii. 

Din anul 1998 profesorii si elevii scolii au participat la diferite programe internationale: Leonardo da Vinci, 

Socrates, finalizate cu schimburi de experienta. 

Aceste proiecte au adus beneficii scolii si persoanelor implicate, elevi si cadre didactice. 

Colegiul Tehnic Energetic este situat în municipiul Bucuresti, sector 5 deserveste regiunea Bucuresti – Ilfov 

cu o suprafata de 1821km². El ofera instruire în domeniile: energetic, electric, mecanica, electromecanica şi  

electronica- automatizari.  

Scoala cuprinde următoarele niveluri de invatamant: 

▪ liceu (zi, frecventa redusa) 

▪ scoala profesionala dual 

▪ şcoala postliceală de maiştri.  

Unitatea şcolară funcţionează în două schimburi. 

 
 

Colegiul Tehnic Energetic  a colaborat cu firme de profil din domeniile de pregatire pe care le asigura: S.C. 

Transelectrica S.A., S.C. UTI S.R.L., S.C. Celpi S.A.,S.C.Montaj Electric S.R.L, Sucursala Electrocentrale 

Bucureşti, ALSTOM POWER ROMANIA, ALSTOM GENERAL TURBO, Electromagnetica S.A., 



 

 

SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA, E-Distributie Muntenia, STRABAG, AUROCON,  care sunt 

interesate să angajeze absolvenţii nostri.  

O colaborare buna am avut cu firmele SIVECO SA, RDS-NET care furnizeza Internet si telefonie mobila 

gratuita, Organizatia Junior Achivement, Asociatia Antidrog, Agentia Nationala Socrates, Agentia Nationala 

pentru Ocuparea Fortei de Munca. De asemenea colaboram cu firma medicală ROMAR, CENTRUL 

MEDICAL GIMED CLINIC, Asociaţia Pro Vita, Primăria, Poliţia Comunitară, Jandarmeria. 

REZULTATE 

Realizări   

▪ Participarea Colegiului Tehnic Energetic la proiecte POSDRU adresate cu precadere formarii 

profesionale a elevilor si cadrelor didactice:  

▪ Realizarea unor parteneriate cu agenti economici pentru efectuarea practicii şi integrarea socio-

profesională a elevilor:  SC. Electrocentrale SA,  E-Distributie Muntenia SA, RADET SA. 

▪ Colaborarea cu Universitatea Politehnica Bucuresti pentru practica pedagogica a studentilor facultatii 

de Energetica 

▪ Atragerea de fonduri extrabugetare prin inchirierea caminului scolii, cu acordul Primariei sectorului 5, 

catre studenti ai SNSPA 

In ultimii ani, scoala a fost implicata in proiecte POS DRU,   care au contribuit la imbunatatirea bazei 

materiale a unitatii si la instruirea cadrelor didactice si a elevilor, dupa cum urmeaza: 

Nr 

crt 

Titlu proiect ID proiect Partener Responsabili Grup tinta 

1 Pregatiti pentru 

piata muncii 

POSDRU/ 

90/2.1/63611 

ISMB o Ghergu 

Diana 

o Anghel 

Carmen 

85 elevi 

   

2 Solutionarea 

conflictelor prin 

practici restaurative 

POSDRU/ 

81/2.3/5342 

CRJ o Nistor Ionela 

o Ghergu 

Diana  

Elevi 

Cadre didactice 

2 Parteneriate active 

scoala-intreprindere 

pentru 

imbunatatirea 

formarii 

profesionale 

initiale-Pasii FPI 

POSRU/ 

85/1.1/S/63196 

CNDIPT o Ghergu 

Diana 

o Anghel 

Carmen 

o Madularu 

Mihai 

o Mihailov 

Valentina 

o Oniga 

Monica 

Cadre didactice  

Elevi 

3 Construieste-ti 

inteligent, din timp, 

cariera profesionala 

POSDRU/ 

90/2.1/S/62399 

ACEPRO, 

UPB,  

TARGET 

ROMANIA 

o Ghergu 

Diana 

120 elevi domeniul 

mecanic, 

electromecanic  

4 Imbunatatirea 

calitatii educatiei si 

formarii 

profesionale prin 

retele parteneriale 

POSRU/ 

85/1.1/S/57551 

CNDIPT o Ghergu 

Diana 

o Anghel 

Carmen 

Elevi 

Cadre didactice 

5 Practica in 

intreprinderea 

simulata 

POSDRU/ 

ID 81777 

SC CONVEX 

NETWORK 

SRL 

o Ghergu 

Diana  

o Mihailov 

Valentina 

125 elevi 

6 Monitorizarea 

insertiei 

absolventilor de 

invatamant 

profesional si tehnic 

pe piata muncii 

POSDRU/ 

90/2.1/S/63840 

Centrul Mun. 

Buc. Resurse si 

Asistenta 

Educationala 

o Nistor Ionela 

o Lazarescu 

Ionela 

Unitatea scolara 

7. Firma de exercitiu, 

startul tau in 

antreprenoriat -

FESTINA 

POSDRU/ 

161/2.1/G/136591 

Fundatia 

CRIMM 

o Ghergu 

Diana 

o Nistor Ionela 

30 elevi  

Unitatea școlară 

 

 



 

 

In perioada 2018-2021 scoala a fost implicata in alte proiecte, cu scopul de a oferi elevilor și cadrelor 

didactice posibilitatea dezvoltării personale și profesionale: 

Nr 

crt 

Titlu proiect Descriere Partener Responsabili Grup tinta 

1 PERM proiect dezvoltat prin care s-a 

urmărit creșterea atractivității 

domeniului tehnic de 

pregătire S-au dezvoltat 

competențe tehnice și 

abilități practice, pe parcusul 

a doi ani școlari. 

ISMB Primăria 

Sector 5 

o Ghergu Diana 

o Anghel Carmen 

o Madularu 

Veronica 

o Lunganoiu 

Corneliu 

elevi din școli 

gimnaziale de 

pe raza 

Colegiului 

Tehnic 

Energetic 

(sector 5, 4) 

2 Elevii din 

sectorul 5 învață 

limba spaniolă 

timp de trei ani scolari, elevi 

ai unității de învățământ au 

participat la cursuri și 

evaluări de limba spaniolă 

Primăria sector 5  

Institutul Cervantes 

o Nistor Ionela  

o Cimpeanu 

Paula 

45 elevi 

3 ROSE (Romania 

Secondary 

Education Project 

- ROSE) 

pregătirea suplimentară a 

elevilor pentru examenul de 

bacalaureat 

MEN o Ghergu Diana 

o Andronic 

Mariana 

o Besleaga 

Valentina 

120 elevi 

Dotari pentru 

scoala: 

echipamente și 

consumabile 

pentru școală 

4 Unde-i lege nu-i 

tocmeală! 

prevenirea și combaterea 

violenței 

Poliția capitalei o Vasilescu 

Emilia 

180 de elevi 

15 cadre 

didactice 

5 O adolescență 

fără droguri! 

prevenire&întâlnire 

interactivă pentru eliminarea 

consumului de droguri 

Agenția Națională 

Antidrog 

o Vasilescu 

Emilia 

o Nistor 

Ionela 

150 de elevi 

6 cadre 

didactice 

 

6 19 zile de 

activism 

împotriva 

abuzului și 

violenței față de 

copii și tineri 

campanie constientizare 

practici dăunătoare pentru 

copii 

 

Women s 

World 

Summit  

Fundation 

o Staicu 

Georgeta 

o Vasilescu 

Emilia 

 

50 de elevi 

12 cadre 

didactice 

7 “Scoala de vara 

de stiință și 

tehnologie 

program educațional corelat 

disciplinelor STEM 

Universitatea 

București/ IFIN HH 

Măgurele 

o Anghel Carmen 5 cadre 

didactice 

 

8  “Robotics and 

automation 

teacher“  Space 

Robotics 

Workshop 

WORKSHOP international   E-Tehnologiy Lab – 

din cadrul Centrului 

Spatial ESA ESEC 

Galaxia Belgia  

o Anghel Carmen Cadre didactice 

domeniul tehnic 

9 Youth 

entrepreneurs 

Sesiune formare pentru 

competente profesionale 

ASOCIATIA 

BETTER YOUTH 

o Madularu 

Veronica 

o Madularu 

Mihai 

Cadre didactice 

si elevi din 

domeniul tehnic 

10 “The cyber 

effect. Psiholgia 

comportamentul

ui copiilor si 

tinerilor in 

mediul online ” 

Sesiune formare invatare 

online 

Internaţional House 

Bucharest/ Ed. 

Niculescu 

/ISMB/UPB 

o Madularu 

Veronica 

o Madularu 

Mihai 

Cadre didactice, 

elevi 

11 Program de 

responsabilizare 

socialǎ 

„Hidroelectrica 

viitorului” 

Vizita de studiu MEN/ Hidroelectrica 

SA 

o Ghergu Diana 70 elevi 

12 cadre 

didactice 

12 ,,O viaţă fără 

riscuri! 

Securitatea şi 

sănătatea mea “ 

Influenţa noilor tehnologii 

asupra respectǎrii normelor 

de sǎnǎtate şi securitate în  

muncǎ 

I.S.J.Prahova/CCD 

Prahova/ 

L.Th.“Toma N. 

Socolescu “ Ploieşti 

o Madularu 

Veronica 

o Madularu 

Mihai 

10 elevi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elevii au participat la concursuri, obtinand premii si mentiuni.  

 
La nivelul scolii s-au desfasurat cursuri de perfectionare in colaborare cu diferite organisme de formare. 

S-a manifestat interes pentru perfectionare a cadrelor didactice prin grade (gradele doi si unu). 

Facilitati acordate elevilor: burse  sociale,  de merit, de performanta, burse profesionale. 

În unitatea noastră de învățământ se editează revista şcolii ECHO-URI, premiată la concursul de reviste 

şcolare, organizat la nivelul I.S.M.B.   

S-au desfasurat activitati diverse, cu caracter stiintific, cultural si recreativ, elevii si profesorii  participând la: 

expozitii, sesiuni stiintifice, concursuri tematice la nivel de sector si municipiu, activități cu caracter ecologic, 

pe parcursul anului școlar și cu precădere in saptamana “Scoala altfel”! 

Colaborarea cu Consiliul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic- pentru activităti de 

implementare a programelor tehnice şi de elaborare de  curricula; 

La nivelul scolii exista un cabinet de consiliere si orientare profesionala, cu consilier scolar titular; 

In conditiile impuse de pandemia SARS Cov-2, s-a implementat modul de predare-invatare-evaluare on-line, 

cadrele didactice adaptandu-se rapid la acest sistem. S-au distribuit atat elevilor, cat si profesorilor, tablete, de 

catre ISMB si Primaria Sector 5, s-au organizat cursuri de formare in acest sens, astfel incat activitatea 

didactica sa se desfasoare cat mai eficient. 

Dotarea ariilor curriculare cu mijloace moderne 

Aria curriculară limbă şi comunicare: 

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

Limbile moderne: cabinet modern dotat cu căşti, microfoane, CD-Player, CD-uri, casete audio şi video, 

laptop, videoproiector, dicţionare, albume. 

Aria curriculară matematică şi ştiinţe: 

Matematică: instrumente, corpuri geometrice, calculator, imprimanta, softuri educationale, tabla SMART, 

laptop. 

Fizică: laborator dotat cu calculator conectat la internet, tablă SMART, videoproiector, truse de experienţe 

mecanice, optice, electrice, planşe, culegeri, softuri educationale. 

Chimie: reactivi, sticlărie, planşe, portofolii, culegeri, calculator-internet, videoproiector, softuri educationale, 

tablă SMART. 

Biologie: microscoape, tablă SMART, planşe, mulaje, laptop, videoproiector. 

Aria curriculară om şi societate: 

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

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

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

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

Aria curriculară Arte: 

Educaţie muzicală: casetofon, CD-Player, CD-uri. 

Educaţie plastică: albume artă, cărţi de cultură şi civilizaţie, de istoria artei. 

Aria curriculară educaţie fizică şi sport: 

CD-Player, CD-uri, mingi handbal, volei, fotbal, baschet, aparate gimnastică, aparate forţă, întreţinere. 

Aria curriculară tehnologii: 

Informatică: 3 laboratoare cu câte 25 calculatoare, softuri educaţionale, videoproiector, echipamente 

periferice. 

Tehnologii: laboratoare tehnice dotate cu aparatură specializată  prin proiect PHARE, pentru domeniile de 

pregătire electric, electromecanic, energetica, electronica automatizari: videoproiectoare, echipamente 

electronice, mecanice şi ateliere mecanice şi electrice, retea calculatoare cu videoproiector. 

Aria curriculară consiliere şi orientare: 

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

Şcoala dispune de copiatoare, telefon, fax, conectare la internet a tuturor calculatoarelor din şcoală care sunt 

la dispozitia tuturor ariilor curriculare. 

Disfuncţionalităţi 

Implicare insuficientă din partea parinţilor pentru creşterea nivelului de pregătire si educatie al elevilor. 

Existenţa unui număr relativ mare de elevi proveniţi din familii cu venituri foarte mici, disfunctionale, 

monoparentale, cu parinti plecati in strainatate. 

 



 

 

Valori cheie ale şcolii: 

Deschidere la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat. 

Lucru in echipă: învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale. 

Dezvoltare personală prin formare şi perfecţionare permanentă. 

Eficienţă în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate. 

Colegiul Tehnic Energetic se ghideaza in activitatea sa dupa urmatoarele repere: 

▪ elevii care doresc să înveţe  trebuie încurajaţi în acest sens; 

▪ dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi,  trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie 

etichetaţi drept „dificili”; 

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

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

▪ acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 

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

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

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

▪ copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi; atât ei, cât şi aspiraţiile lor  nu trebuie îngrădite; 

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

▪ şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală. 

 

PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE 

 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC este amplasat in regiunea Bucuresti –Ilfov. Agenda de lucru este comuna 

celorlalte regiuni din punctul de vedere al asigurarii calitatii actului educational, ca baza a succesului insertiei 

socio - profesionale a absolventilor. 

Analiza indicelui de competitivitate regională situează regiunea Bucureşti-Ilfov pe poziția 177 din cele 268 de 

regiuni europene. Principalele puncte care amână dezvoltarea şi care reprezintă priorităţi de acţiune pentru 

dezvoltarea competitivităţii locale, sunt,  pe de o parte, la nivel naţional – guvernarea şi politicile de sănătate 

publică, educaţie, cercetare şi dezvoltare şi, pe de altă parte, la nivelul companiilor – îmbunătăţirea pregătirii 

tehnologice şi creşterea mărimii pieţei regionale. Ambele direcţii indică un rol esenţial al administraţiei 

publice – naţionale şi locale. Scoala noastra este amplasata la nivel local in Municipiul Bucuresti (sector 5), 

capitala Romaniei, asezat in sud - estul tarii, in partea centrala a Campiei Romane cu o suprafata de 228 km² 

si o populatie de 1.934.449 locuitori. Capitala Romaniei are o oferta atractiva pentru investitorii straini si 

capacitatea necesara pentru a sustine proiecte de investitii semnificative intr- un mediu de afaceri stabil.   

Pornind de la ideea că educația și formarea profesională reprezintă o prioritate de acțiune în regiune, o 

preocupare aparte o reprezintă educația populației pentru înțelegerea și păstrarea aspectelor importante de 

peisaj cultural (tradiții, obiceiuri, cutume locale, practici, expresii, cunoștințe, abilitățti, accesorii, artefacte, 

obiecte și spații culturale asociate acestora).  

In PRAI sunt evidențiate următoarele repere: 

-  stabilirea la nivelul regiunii a unor politici educaţionale care să conducă la dezvoltarea eficientă, 

previzională a resurselor umane, cu investiţii direcţionate focusat către ce se preconizează a se cere pe piaţa 

muncii regionale;  

- direcţionarea fundamentată a investiţiilor către acele unităţi de învăţământ profesional şi tehnic care au 

potenţial de dezvoltare în viitor şi din perspectiva solicitărilor directe a operatorilor economici, dar şi a 

atractivităţii lor pentru elevii care optează pentru continuarea studiilor în aceste şcoli;  

- focalizarea ofertei educaţionale în unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din perspectiva realizării 

coerente a investiţiilor în educaţie;  

- optimizarea colaborării în reţele parteneriale între unităţi de învăţământ, dar şi cu reprezentanţii mediului 

economic / pieţii muncii;  

- analiză mai atentă asupra proiectului planului de şcolarizare la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, luând în 

considerare şi oferta din ce în ce mai crescută a numărului de locuri disponibile în învăţământul particular, 

care poate determina nerealizarea planului de şcolarizare la învăţământul profesional şi tehnic .  

La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de 

migraţia externă. Există un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, 

medicină, etc.), dar şi de tineri lucrători cu diverse calificări profesionale căutate pe piaţa europeană a 

muncii. Din aceste perspective se pot propune câteva recomandări care ţin de:  

- motivarea tinerilor de a râmâne în regiunea Bucureşti Ilfov după finalizarea studiilor la orice nivel, 

accentuând relaţia cu operatorii economici la care să se realizeze stagiile de pregătire practică, dar care să şi 

poată previziona o cerere de forţă de muncă pe termen mediu şi lung;  

- creşterea vizibilităţii învăţământului profesional şi tehnic şi a posibilităţii implicării operatorilor economici 

în formarea profesională iniţială;  



 

 

- creşterea nivelului de calificare pentru tinerii din regiune, prin creşterea ponderii învăţământului profesional 

şi tehnic din regiune şi a calităţii formării profesionale.  

Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti Ilfov, elaborat pentru municipiul 

Bucureşti şi judeţul Ilfov, este un document strategic care cuprinde intervenţii (măsuri sau proiecte complexe) 

prin care sunt propuse rezolvări pentru problemele identificate la nivelul regiunii sau care sunt considerate ca 

strategice în contextul asigurării unei mobilităţi urbane şi rurale optime.  

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2020–2030 prevede apropierea 

semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. Aceste obiective sunt luate în considerare în realizarea PRAI Bucureşti 

Ilfov, în vederea asigurării creşterii economice la nivelul regiunii, care poate conduce la reducerea decalajelor 

economico-sociale faţă de Uniunea Europeană.  

Analiza SWOT stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor Planului de Acţiune, 

care are ca obiectiv general creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului 

profesional şi tehnic cu 5% până în 2025, prin diminuarea procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în 

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

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

cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi asupra posibilităţilor de continuare în 

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

    Obiective:  

O1.1: Identificarea nevoilor de calificare  

O1.2: Corelarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu nevoile de 

calificare  

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

superior  

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

unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

 Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic 

     Obiective:  

O2.1: Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale reprezentative la nivel regional şi local  

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

economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate  

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

 Obiective:  

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

investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din regiune  

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

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

Obiective:  

O4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale cadrelor didactice din învăţământul 

profesional şi tehnic  

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

învăţământul gimnazial  

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

pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor din gimnaziu  

Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic 

 Obiective:  

O5.1: Realizarea de materiale de promovare a învăţământului profesional şi tehnic  O5.2: Promovarea în 

rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic  

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

educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic   

Din analiza Planul 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 precum şi din analiza nevoilor identificate în capitolele de analiză cât şi a 

elementelor surprinse de analiză SWOT, au fost propuse următoarele direcţii strategice pentru perioada 2021-

2025: 

1. Armonizarea ofertei IPT cu piața muncii 

2. Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

3.   Formarea continuă a personalului 

4.   Cresterea performantei scolare si profesionale a elevilor la iesirea din sistem 

5.   Imbunatatirea gradului de atractivitate a ofertei scolii 



 

 

CAPITOLUL II. ANALIZA NEVOILOR 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

Contextul naţional al formării profesionale, iniţiale si continue, este definit prin documentele legislative şi 

programatice ce se referă la dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional, regional şi local, şi anume:  

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;  

2. Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea 

calităţii educaţiei;  

3. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030;  

Comunitatea si, intr-un sens mai larg, contextul, constituie un potential de resurse foarte important sub toate 

aspectele: uman, financiar, material care nu se ofera neaparat de la sine ci trebuie atras si valorificat de scoala 

prin oferta   pe care aceasta, la rândul ei, o propune comunitatii. Din punct de vedere economic este bine stiut 

ca un inalt nivel al PIB-ului, care constituie sursa principala a finantarii activitatilor sociale, determina decisiv 

o finantare corespunzatoare a invatamantului. De observat insa, ca un context economic local favorabil poate 

fi mai important decat cel national. Forma directa de manifestare a contextului social este comunitatea locala 

si zonala – principalul ‘furnizor’ de elevi dar si instanta sociala in constituirea campului de asteptari carora 

institutia de invatamant trebuie sa le raspunda. O componenta importanta o constituie reprezentarile sociale, 

mentalitatile si atitudinile privind educatia, valoarea studiilor si a profesiunilor, misiunea scolii in comunitate. 

Condițiile concrete în care funcționează școla noastră sunt: 

Mediul social imediat: urban, scoala de cartier ; 

Situatie socio-economica: medie si sub medie a  majoritatii familiilor ; 

Nivel de educatie si cultura : mediu cu tendinte in scadere ; 

Dezinteres fata de educatie 

Calitatea educogena : slaba 

Analiza contextului tehnologic se impune  deoarece tehnologia poate aduce un spor substantial de calitate  si 

eficienta procesului de invatamant. In prezent, forma  cea mai importanta a contextului tehnologic este 

tehnologia informatica, cu implicatiie sale in comunicatii si procesarea informatiei. Dotarea cu calculatoare, 

accesul la INTERNET, la biblioteci virtuale  sau la retele interinstitutionale sunt decisive pentru dezvoltarea 

institutiilor de invatamant. Pentru o institutie care profesionalizeaza, cum este unitatea noastra, contextul 

tehnologic influenteaza  structura programelor de studii, calitatea procesului de invatamant si implicit calitatea 

absolventilor.  

Din colaborarea cu angajatorii  s-a constatat o cerere tot mai mare de abilitati de ordin general cum ar fi: 

-Operarea pe calculator 

-Comunicarea si relationarea 

-Lucrul in echipa 

-Comunicarea intr-o limba moderna 

Din observarea și prospectarea pieței educaționale, a rezultat necesitatea lărgirii ofertei educaționale, din 

dorința de a răspunde câ mai multor cerințe ale elevilor și părinților în ceea ce privețte parcursul școlar.  

Este de dorit ca absolventii sa posede competentele sociale adecvate, spirit antreprenorial, respect pentru 

munca si calitate, mobilitate ocupationala. Aderarea României la Uniunea Europeană şi crearea unor noi 

unităţi economice cu profile de activitate extrem de diverse conduce la sporirea necesarului de personal 

calificat. Odată cu alinierea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele învăţământului european, 

absolvenţii vor putea lucra atât în România cât şi în ţări membre ale Uniunii Europene, ceea ce reprezentă o 

bună oportunitate pentru aceştia. 

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

Deşi regiunea îndeplineşte funcţii asociate capitalei, administraţia publică este, de asemenea, un angajator 

important. Sectorul cel mai important este industria alimentară şi mecanică. 

Grupuri-ţintă 

O parte dintre absolvenţii de gimnaziu care doresc să obţină a calificare profesională în domeniul tehnic din 

sectorul 5 și sectoarele învecinate, cât şi cei din comunele limitrofe optează pentru continuarea studiilor la 

Colegiul Tehnic Energetic. 

Elemente care trebuie luate în considerare: 

✓ Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local 

✓ Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii 

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

✓ Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli 

✓ Partenerii actuali şi cei potenţiali 

 

 

 

 



 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Şcoala, ca instituţie de educaţie, formare şi orientare profesională are rolul de a facilita adaptarea tinerilor pe 

care îi educă, astfel încât aceştia să poată trăi în acord cu provocările timpului lor.  

Este datoria şcolii de a face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maxima a fiecarui elev, iar pentru 

aceasta este necesară ridicarea nivelului cunoştinţelor şi al deprinderilor. 

Colegiul Tehnic Energetic pune la dispoziţia elevilor un curriculum cuprinzător, relevant şi diferenţiat pe 

domenii astfel încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede abilităţi echilibrate atât în 

domeniul de specialitate tehnică cât şi al ştiinţelor exacte, iar prin diversificarea ofertei, bune abilitati de 

comunicare, de muncă, cu posibilitatea inserției pe piața muncii sau continuarii parcursului scolar la nivel 

superior. 

Elevii vor urma discipline/module prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului  naţional,  în  cel  

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

specialitate pentru formarea deprinderilor necesare însuşirii specializărilor în domeniul tehnic. Astfel, vor fi 

promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu pentru opţiuni şi mai ales pentru 

atingerea de către elevi a unui set de obiective esenţiale: 

 

▪ formarea competenţelor lingvistice (limba materna, limbi moderne) 

▪ însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie) 

▪ formarea competenţelor digitale; 

▪ cunoaşterea generală a societăţii; 

▪ practicarea sportului; 

▪ educaţia estetică (muzicală şi plastică); 

▪ formarea spiritului antreprenorial; 

▪ pregătirea tehnologică şi informatică; 

Colegiul Tehnic Energetic îşi propune consolidarea poziţiei pe care o are în formarea profesională a 

specialiştilor din domeniul electric, mecanic, electronica şi electromecanic astfel: 

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

noi calificari 

➢ prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară. 

➢ prin calitatea generală a predării şi învăţării. 

Asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ 

• În anii şcolari anteriori s-a constatat la cadrele didactice rigoare ştiinţifică şi metodică, adecvarea strategiilor 

didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele operaţionale propuse, la nivelul clasei şi la vârsta elevilor. 

• Notarea a fost, în general, ritmică şi obiectivă, elevii fiind antrenaţi în procesul de autoevaluare. Atingerea 

standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru majoritatea cadrelor didactice; elevii au 

fost, în general, capabili să înţeleagă mesajele scrise sau orale, să extragă esenţialul din conţinuturile învăţate, 

să folosească cunoştinţele acumulate în abordarea unor noi tematici, să-şi exprime şi să-şi argumenteze 

opiniile personale, să demonstreze abilități și competențe tehnice. 

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

activitate practică și  intelectuală. 

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

clasa şi relaţiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-învăţare-evaluare. 

Implicarea unitatii noastre scolare  in procesul de reforma a invatamantului profesional si tehnic a presupus 

urmatoarele : 

Preocupari pentru moderizarea si adecvarea  strategiilor de instruire; 

Preocupare permanenta a unui numar tot mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de instrumente 

curriculare pentru disciplinele tehnice; 

Antrenarea cadrelor didactice, ca grup de initiativa, in aplicarea unor strategii didactice corespunzatoare 

fiecarei discipline si adaptarea lor in functie de colectivul de elevi;  

Motivarea elevilor in identificarea, ordonarea si valorificarea informatiei; 

Antrenarea unui  grup de cadre didactice care manifesta o rezistenta mai mica fata de schimbare, in activitati 

care vizeaza centrarea activitatii  pe elev; 

Consultarea comunitatii locale si a partenerilor economici pentru stabilirea și elaborarea CDL; 

Implicarea unui numar cat mai mare de profesori ai scolii in comisiile nationale de specialitate si alte 

organisme care vizeaza proiectarea formarii si evaluarii ; 

Abordarea interdisciplinara a continuturilor si elaborarea de optionale care sa vizeze dezvoltarea creativitatii 

elevilor si utilizarea tehnicii de calcul ; 

Formarea continuă a profesorilor; 

Existenta programelor centrate pe activitatile elevului au determinat un anumit sens al schimbarii in didactica 

fiecarei discipline. Orientarea moderna a strategiilor didactice permite elevului sa exprime puncte de vedere 

proprii, sa realizeze un schimb de idei cu ceilalti, sa argumenteze, sa puna intrebari cu scopul de a intelege, sa 



 

 

coopereze in rezolvarea  problemelor si a sarcinilor de lucru. Profesorul faciliteaza si modereaza invatarea, 

ajuta elevii sa inteleaga  si sa explice puncte de vedere in invatare. Invatarea  are loc predominant prin 

formare de competente si deprinderi practice, se realizeaza prin cooperare. Proiectele scolare, deja derulate, au 

dat posibilitatea elevilor sa inteleaga si sa aprecieze cultura si civilizatia popoarelor din tarile partenere. De 

asemenea, elevii  participanti au dobandit capacitatea de a se documenta, de a prospecta, planifica, de a utiliza 

TIC, au achizitionat cunostinte noi, si-au format noi deprinderi de a manipula materialul informatic si  cel 

specific domeniilor de activitate, de  a analiza si sintetiza. Si-au dezvoltat deprinderea de a utiliza materialul 

lingvistic acumulat la orele de limbi straine in situatii concrete de comunicare si si-au imbunatatit cunostintele 

in domeniu, au deprins modul de lucru in echipa, au devenit mai motivati, mai interesati, mai responsabili. 

Materiale si resurse didactice utilizate in cadrul procesului de instruire sunt variate si alese in functie de tipul 

activitatii desfasurate si de profilul clasei. O atentie speciala in cadrul programului de reforma s-a acordat 

asigurarii bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care sa se faciliteze 

trecerea la un invatamant centrat pe elev. 

Deocamdata este destul de greu sa se alinieze echipamentele de instruire la nivelul celor actuale din domeniu, 

dat fiind pretul extrem de ridicat. O solutie pentru ca instruirea de specialitate sa fie de actualitate si sa se 

poata derula in conditii reale de lucru  ramane stabilirea si multiplicarea unor parteneriate in domeniu. 

In concordanta  cu continutul curriculum-ului, s-a incercat ca prin modul de dotare a laboratoarelor, 

cabinetelor si atelierelor scoala, prin materialele didactice si prin echipamenele de instruire sa fie promovata 

transformarea elevului intr-un factor activ al propriei instruiri. Ambientul scolar la nivelul unitatii de 

invatamant trebuie imbunatatit si in acest scop trebuie  identificate  mai multe cai de atragere a resurselor 

extrabugetare, data fiind dimensiunea unitatii de invatamant si investitiile ritmice necesare. Este de dorit 

cresterea gradului de de implicare al comunitatii locale pentru imbunatatirea acestui aspect. 

Din analiza rezultatelor la bacalaureat, s-a constatat nevoia cresterii interesului elevilor pentru acest examen, 

cresterea ratei de participare si a proxcentului de promovabilitate. 

O oportunitate o constituie in acest sens derularea proiectului ROSE, prin care se vor desfasura multiple 

activitati in aceste scopuri. 

 

REZULTATELE ELEVILOR 

 

La incheierea cursurilor, iunie 2021, procentul de promovabilitate la nivelul unitatii de invatamant a fost de 

93%, având in vedere si faptul că s-a lucrat aproape exclusiv in sistem online . 

Rezultatele la examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 4 la liceu-filiera tehnologica si nivel 

5, scoala postliceala de maistri au fost bune, astfel ca toti elevii prezentati au fost promovati.  

Informarea, consilierea si orientarea elevilor 

Informarea asupra diferitelor subiecte de interes a fost realizată și cu ajutorul Poliției, serviciului Antidrog, 

diferite ONG-uri. 

In scoala noastra sunt asigurate mai multe tipuri de asistenta : medicala, sociala,  psihologica si pedagogica. 

Asistenta medicala este asigurata prin cabinete medicale pentru medicina generală și pentru stomatologie si 

are drept scop aplicarea de măsuri și îndrumări referitoare la procesele de creștere și dezvoltare biofiziologică 

a elevului, la starea de sănătate, la condițiile și regimul de viață, precum și la deciziile dependente de acești 

factori (fișe medicale); este  asigurată și asistența în cazul unor accidente sau evenimente medicale. 

Asistenta sociala este acordata, in special de diriginti si consilierul psiholog in cazurile dificile, cand este 

vorba de probleme de intelegere a situatiilor sociale, astfel : probleme de natura materiala sau culturala, de 

modul de viata ale elevului si familiei sale, probleme de socioterapie (chestionare, discutii individuale cu 

elevii si parintii, observarea elevilor si parintilor, dezbateri la orele de dirigentie, aducerea la cunostinta si 

discutarea  situatiilor dificile, la nivelul scolii,si stabilirea unor masuri). 

Asistenta psihologica se acorda, permanent, de catre un consilier scolar, in cabinetul acestuia, atunci cand se 

ridica probleme ce tin de caracteristicile de personalitate ale elevilor, de prevenirea sau rezolvarea unor 

situatii stresante si inlaturarea consecintelor acestora, de intelegerea structurii psihologice a elevului, de 

deciziile ce trebuie luate in functie de fondul aptitudinal sau de anumite dominante ale personalitatii. Asistenta 

psihologica este facuta dupa trei secvente operationale : diagnostic – constatativa (informatii – chestionare, 

teste), formativ – profilactica (implicarea consilierului, exemplu: discutii individuale) si terapeutica - 

recuperatorie (asigurarea de asistență specializată). 

Asistenta pedagogica se acorda permanent in scoala, in cazul problemelor ce tin de instruire si educatie, de 

regimul educativ,  prin tratarea diferentiata a unor cazuri date (exemplu : pregatire suplimentara pentru elevii 

cu probleme la invatatura), de nivelul de pregatire al elevilor, de formarea deprinderilor si obisnuintelor, de 

posibilitati de recuperare a lacunelor in procesul de dezvoltare a personalitatii etc. 

Datorita diversitatii factorilor implicati la nivelul scoalii, intr-o situatie individuala sau de grup, care necesita 

asistenta impune, deopotriva, atat asigurarea unei asistente psihologice, cat si a unei asistente pedagogice, 

adica a unei asistente psihopedagogice complexe. Este vorba de o activitate desfasurata de consilier, in mod 

direct, sau de profesor (in special diriginte), fiind o activitate cu caracter interdisciplinar și având drept ținte, 

la nivelul școlii noastre: 



 

 

- sprijinirea elevilor, profesorilor si parintilor in cunoasterea (autocunoasterea) personalitatii elevilor; 

- indrumarea in orientarea scolara si profesionala; 

- sprijin si indrumare in situtii dificile (dificultati de invatare, comportament deviant, absenteism 

scolar); 

- cresterea, pe ansamblu, a eficientei instructiv – educative prin masuri luate pe baza cunoasterii 

personalitatii elevilor  si dificultatilor la nivelul scolii. 

Obiectivele fundamentale care stau la baza indrumarii si consilierii in scoala, sunt: 

-consolidarea unei stari de sanatate fizica si psihica in cazul fiecarui elev in parte ; 

-facilitatea procesului de adaptare scolara si sociala, implicit ameliorarea relatiilor elevului cu familia, scoala 

si societatea ; 

Activitatea de consiliere se adreseaza atat elevilor cat si parintilor acestora, in cadrul sedintelor de consultatii 

desfasurate in cabinetul de orientare si consiliere al scolii. Ofertele de formare ale universitatilor sunt 

promovate cu consecventa si se organizeaza intalniri cu reprezentanti ai institutiilor de invatamant superior si 

ai  Centrului  Municipal de Asistenta Psihopedagogica  atat la nivelul claselor a IX-a la inceput de an scolar in 

vederea constientizarii importantei calitatii in pregatire, ca factor motivant- cat si la nivelul claselor a XII-a 

pentru a facilita insertia socio-profesionala. 

Prin unele dintre proiectele desfășurate în școală, o mare parte dintre elevii din anii terminali au beneficiat de 

consiliere și orientare oferite de firme specializate. 

 

Situatia privind rezultatele examenului de bacalaureat 

 

Evolutia rezultatelor la examenele de bacalaureat in perioada 2020-2022 (numeric). 

An Inscrisi Prezenti Reusiti Respinsi Eliminati Procent 

promovabilitate 

2020 

Iunie-

159 

138 37 101 0 21,57% 

August- 

87 

72 23 49 0 

2021 

Iunie-

117 

107 41 66 0 30,64% 

August- 

74 

61 14 47 0 

2022 
Iunie-99 

95 52 43 0 54,74% 

 
     

 

Pentru elevii de gimnaziu, posibili candidati , se organizeaza vizite in scoala si prezentari atractive realizate de 

către cadre didactice ale Colegiului Tehnic Energetic la unitățile de învațamânt. Proiectul PERM a contribuit, 

în bună măsură, la alegerea de către unii absolvenți de gimnaziu școala noastră pentru continuarea studiilor. 

Se constata ca este necesara o politica mai agresiva de promovare pe piata ofertelor educationale, avand in 

vedere scaderea populatiei scolare si ofertele concurentei. 

Calificari si curriculum (oferta de şcolarizare) 

In stabilirea planului de scolarizare si a parcursurilor optionale au fost vizate urmatoarele aspecte : 

-consultarea comunitatii locale;  

-parteneriat cu agentii  economici – acces in unitatile productive pentru derularea pregatirii in conditii reale de 

munca, angajarea absolventilor ; 

-consultarea PRAI, PLAI; 

-buna pregătire pentru examenul de bacalureat; 

-analiza cerințelor locale pentru învățământul liceal; 

Rezultatele obţinute se datorează: 

- pregătirii suplimentare realizată de profesorii liceului prin ore de meditaţii, consultaţii: 

* pentru examenul de bacalaureat (proiect ROSE) 

* pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale 

* pentru pregătirea olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

- folosirii eficiente a mijloacelor de învăţământ specifice (manuale, culegeri, mijloace audio-vizuale). 

 

 

 

 



 

 

RESURSE MATERIALE 

Suprafata totala unitate de invatamant:14.000 m2 

Suprafata construita: 10.300 m2 

Săli de clasă – 24 

Cabinete – 5 

Laboratoare-11 

Ateliere instruire practică-4 și poligon de instruire exterior 

Cămin (inchiriat către SNSPA cu atragere de resurse extrabugetare) 

Biblioteca – cu aprox. 31.000 volume 

Cabinet de consiliere 

Sala de sport – 1.300 m 2 

Cabinet medical şi cabinet stomatologic 

Grupuri sanitare –11 

Calculatoare, tablete, laptopuri, etc.pentru elevi, cadre didactice de predare si auxiliare 

Material didactic pentru laboratoarele de cultura generala si pentru laboratoarele de specialitate. 

Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru : 

- desfăşurarea cursurilor 

- pregătire practică prin laboratoare tehnologice, ateliere de instruire practică  

- desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi, activităţi recreative, 

activităţi sportive etc. 

- pregătirea și desfăşurarea examenelor 

- pregătirea concursurilor şi olimpiadelor 

- realizarea şi tehnoredactarea lucrărilor pentru susţinerea examenului de competenţe profesionale de către 

elevii claselor a XII-a 

- întâlniri, ședințe şi lectorate cu părinţii 

Toate spaţiile de învăţământ ale liceului sunt în stare funcţională; 

S-a obţinut avizul sanitar de funcţionare pentru toate cladirile școlii, cu excepția cantinei, încă nedată în 

folosință. 

S-au igienizat corespunzător toate spaţiile din liceu. 

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

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

 

RESURSE UMANE 

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

Liceul are încadraţi profesori titulari bine pregătiţi şi preocupaţi de formarea continuă, iar resursa umană este 

in totalitate calificată. 

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

continuităţii la clasă. 

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

activitatea didactică încadrându-se în învăţământ doar atunci când nu găsesc un loc de munca atractiv în alt 

domeniu. 

Multiplele solicitări la care trebuie să facă faţă managerii și profesorii pentru rezolvarea unor probleme de 

ordin social (burse, alocaţii pentru copii, comisii administrative, completarea unor documente din ce in ce mai 

complexe etc.) conduc la utilizarea necorespunzătoare a resursei timp cu urmari negative asupra stării de 

sănătate. 

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

tuturor activităţilor (personal de îngrijire insuficient, personal de pază insuficient). 

 

 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

În proiectele educative derulate până în prezent au fost implicaţi un număr important de elevi şi profesori, prin 

participarea la diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare. Diversificarea activităţilor extracurriculare a 

avut ca scop şi atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HARTA PARTENERIATELOR – AGENTI ECONOMICI 

 

Denumire Adresa Nivel 

de  

calificare 

Domeniu Calificare/ 

Specializare 

S.C. Electrocentrale Bucuresti 

Splaiul Independentei 

nr. 227 sector 4, 

Bucuresti 

4 

 

 

5 

electromecanic 

 

energetica 

Tehnician electromecanic 

 

Maistru termoenergetic 

SC E-Distributie Muntenia   

Bl. Ion Mihalache nr. 

41-43, sector 1, 

Bucuresti 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

5 

electric 

 

 

 

 

 

 

 

energetica 

Tehnician in instalatii 

electrice/tehnician 

electrotehnist/technician 

energetician 

 

Electrician exploatare centrale, 

statii si retele electrice 

 

Maistru electrician centrale, 

statii si retele electrice 

Departament Economic 

Ambasada Austriei in 

Romania (S.C.AUROCON, 

STRABAG; BSS) 

 

3 

 

 

 

 

electric Electrician exploatare instalatii 

de joasa tensiune 

 

RADET SA 

Str.Cavafii Vechi 

nr.15, sector 3, 

Bucuresti 

4 

 

5 

Mecanica 

 

Energetica 

Tehnician mecatronist 

 

Maistru termoenergetic 

ROMTEHNOCOM 99 SRL 
Sos.Alexandriei 

nr.108, Bragadiru, IF 

4 Servicii Tehnician in hotelarie 

ROMANTIC RESTAURANT 

SRL 

Str.prof.dr.Mihail 

Georgescu nr.24, 

sector 3 

4 Servicii  Tehnician in hotelarie 

CONTINENTAL IZVOR 
Str.Izvor nr.82-84, 

sector 5 

4 Servicii Tehnician in hotelarie 

FOOD NETWORK  
Calea Dorobanti 

nr.239, etaj 2, sector 1 

4 Servicii Tehnician in hotelarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALIZA S.W.O.T. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

Unicitatea profilului școlii in Bucuresti-energetică ; 

Experienta in derularea unor programe naționale și 

internaționale; 

Calificarea si calitatea resurselor umane: personal 

didactic calificat 100%; personal format continuu; 

Autori de manuale/auxiliare curriculare; 

Membri in Comisia Nationala de elaborare SPP si 

curriculum; cadre didactice metodisti; 

Baza  materiala moderna, prin program PHARE si BEI; 

Existență  cabinete de medicina generală, stomatologic; 

Tradiție in obtinerea de premii la concursuri pe meserii 

și olimpiade tehnice la nivel național, cu revista școlii; 

Existența cabinetului  școlar de asistență  

psihopedagogică 

Programe școlare supraîncărcate; 

Angrenarea unui numar insuficient de cadre 

didactice in activitatile educative ; 

Disfunctii in relatia scoala-parinti,  in angrenarea 

parintilor in problematica scolii; 

Interes scazut al elevilor pentru performanta 

scolara; 

Frecventa relativ slaba a elevilor din ciclul inferior 

al liceului; 

Dezinteres al elevilor din ciclul superior al  liceului 

pentru  procurarea manualelor; 

Slaba utilizare a fondului de carte din biblioteca; 

 

OPORTUNITATi 

 

AMENINŢĂRI 

 

Existenţa cursurilor acreditate de formare  

profesională  CNFP  şi  CNFPA oferite de CCD, 

universităţi şi ONG; 

Existența unor  strategii de politică educaţională: 

Strategia privind reducerea părăsirii 

timpurii a școlii în România, 

Strategia educaţiei şi formării 

profesionale din România pentru 

Strategia națională de învăţare pe tot 

parcursul vieţii  

Posibilitatea implicarii in proiecte Europene; 

Comunicare foarte bună cu IS5, ISMB, Primarie sector 

5, Politie, Jandarmerie, ONG-uri; 

Disponibilitatea institutiilor locale și agenților 

economici pentru parteneriate ; 

 

Scaderea populatiei scolare ; 

Migrarea cadrelor didactice tinere catre domenii 

mai bine  platite ; 

Situarea scolii in vecinatatea unei zone cu risc 

infractional ; 

Calitate educogena redusa a mediului familial ; 

Procent semnificativ al elevilor  proveniti din  

mediu social defavorizat (somaj, saracie, violenta 

familiala, familii monopaternale, copii lasati in grija 

rudelor, etc.) ; 

Escaladarea violentei ;  

Influenta nefasta a canalelor de comunicare ‘media’ 

care impun false modele; 

Disponibilitate tot mai scazuta  a familiei pentru 

problemele adolescentilor ; 

Lipsa  pârghiilor  pentru  a  motiva  financiar 

cadrele  didactice  cu  rezultate  deosebite; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REZUMAT AL ASPECTELOR CE NECESITA DEZVOLTARE 

 

Apreciem că buna funcționare și dezvoltarea unității școlare nu pot exista fără interacțiuni și comunicare 

continuă cu factorii interesați:  

 

 

 
 

Pornind de la aceste considerente, am stabilit prioritățile pe care să construim dezvoltarea: 

 

PRIORITATEA 1:  Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională 

 

PRIORITATEA 2 : Educaţia și formarea permanentă a personalului didactic în vederea extinderii specializării 

şi perfecţionării. 

 

PRIORITATEA 3 : Creșterea performanței școlare și profesionale a absolvenților 

 

PRIORITATEA 4:  Imbunătățirea gradului de atractivitate a ofertei școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educatiei  

Agenti 

economici 
Părinţi 

ISMB 

ISMB  sector 5 

Primărie/Consiliu 

local sector 5, Poliţie, 

Jandarmerie, ONG. 

 

Instituţii de 

învăţământ 

gimnazial, liceal, 

superior 
 

Instituţii ce 

oferă programe 

educaţionale și 

de formare 

COLEGIUL 

TEHNIC 

ENERGETIC 
Elevi, profesori, personal 

didactic și nedidactic 



 

 

CAPITOLUL III. PLAN MANAGERIAL 

 

1.Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională: 

Obiectiv:  Corelarea ofertei educationale a scolii cu cererea existenta pe piața muncii. Calificările pentru 

nivelele 3, 4, 5 să se facă în domeniile prioritare de dezvoltare, solicitate de piața muncii.  

Activități: 

- studiul pieţei; 

- elaborarea  si promovarea ofertei de școlarizare; 

- lărgirea ofertei educaționale; 

 

 

2.Educaţia și formarea permanentă a personalului didactic în vederea extinderii specializării şi 

perfecţionării . 

 

Obiectiv: Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la programe de formare pentru a dobandi noi 

competențe profesionale și personale. 

Activități: 

- formarea continuă a cadrelor didactice prin grade didactice şi reconversie profesională/completare de 

studii/masterate/doctorate; 

- facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea 

îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional; 

- identificarea şi implicarea în activitatea de mentorat a celor mai competente cadre didactice; 

- participarea la seminarii, sesiuni de comunicări în domeniul de pregătire; 

 

3.Cresterea performanței școlare și profesionale a elevilor la ieșirea din sistem. 

Obiectiv:  Creșterea numarului de elevi care promovează examenul de bacalaureat, se angajează în domeniul 

de pregătire sau continuă studiile la nivel superior. 

Activități: 

- consolidarea progresului şcolar prin tratarea diferenţiată și individualizarea predării-învăţării-evaluării; 

- consilierea elevilor și părinților pentru orientarea profesională și de carieră; 

- realizarea de  adaptări  curriculare  și  planuri  de  intervenție  personalizate  în concordanță cu 

particularitățile de dezvoltare ale elevilor; 

- atragerea elevilor din mediul rural si integrarea socio-profesională a tinerilor cu CES; 

- stagiile de pregătire practică să se desfășoare în condiții reale de muncă, la agentii economici; 

4.Imbunătățirea gradului de atractivitate a ofertei școlii 

Obiectiv:  Dezvoltarea parteneriatelor  educaţionale şcoală‐părinţi, administraţie publică locală, comunitate, 

agenţi economici, sindicate, ONG‐uri. 

Activități: 

- implementarea de proiecte (dezvoltarea celor existente, iniţierea unora noi); 

- diversificarea activitatilor extrașcolare și extracurriculare; 

- atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente pentru dotări suplimentare,  

organizare de excursii, vizite, premii pentru performanță în diverse domenii. 

 

 

Orientările actuale, la nivel european, plasează întreaga dezvoltare a sistemelor educaționale  și de 

formare profesională în perspectiva cerințelor societății  și  economiei  bazate  pe  cunoaștere. Fiecare   stat   

european   are responsabilitatea   deplină   în   privința conținutului educației și a organizării sistemului 

educațional propriu. 

În acest context, rolul managementului unității de învățământ este de a găsi calea pentru a asigura 

beneficiarilor direcți capacitatea de a se adapta acestor cerințe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANUL OPERAŢIONAL 2021-2022 

 

Nr 

crt 

Domeniul Obiective  

 

Activităţi 

propuse  

Termen Resurse  

materiale 

Responsabili

tăţi 

Indicatori/ 

standarde 

de 

 realizare 

1. Curriculum 

 

 

Asigurarea 

implementării 

legislaţiei în 

vigoare 

 

 

 

Aplicarea  

noului cadru 

normativ şi a 

curriculum-

ului specific 

liceelor 

tehnologice, 

profil tehnic, 

an şcolar 2021- 

2022 

 

Permanent Legislație 

specifică 

Director 

adjunct  

Şefii de 

catedră  

Responsabilu

l ariei 

curriculare 

Tehnologii 

 

Respectarea 

şi aplicarea 

metodologie

i în vigoare 

Rapoarte  şi  

note de 

control. 

Formularea 

priorităţilor 

pentru anul 

şcolar 2021- 

2022.  

 

Sept. 2021 Ordinele, 

notele, 

notificările 

şi 

precizările  

M. E.  

Director  

Director 

adjunct  

 

Rapoartele 

de activitate 

cu 

documente 

justificative 

Planurile 

manageriale 

pe 

compartime

nte/ comisii/ 

catedre. 

Asigurarea 

logisticii şi 

participarea la 

programele de 

perfecţionare şi  

formare  

continuă.  

Permanent Legea 

educaţiei 

naţionale 

nr. 1/ 

2011, cu 

completari 

si 

modificari 

Director 

Dir. adj. 

Responsabil 

formare,  

perfecţionare 

Nr. de cadre 

didactice 

formate 

Asigurarea 

calităţii 

activităţii 

didactice 

 

Realizarea 

proiectării 

didactice şi a  

planificărilor 

calendaristice 

pe  unităţi  de 

învăţare.  

Aplicarea 

ghidurilor 

metodologice  

pe discipline  

de învăţământ  

Sept. 2021 Curriculu

m, 

standarde 

de 

pregătire 

profesiona

lă  

Planuri 

cadru 

 

Director  

Dir. adj. 

Şefii de 

catedră 

Planificări 

calendaristi

ce 

conform 

orientărilor 

curriculare 

Documente 

realizate 

corect de 

95% din 

personalul 

didactic  

Elaborarea  

testelor iniţiale 

şi aplicarea 

testelor iniţiale 

la clasele de 

elevi 

Conform 

graficului   

Programa 

şcolară,  

Modele 

ME, 

modele 

ISMB 

Şefii de 

comisii/ 

catedră 

metodice 

Teste 

iniţiale 

aprobate în 

comisiile 

metodice, 

cu barem de 

corectare 

aplicate în 

proporţie de 

95%  la 

clasele de 

elevi de 

început de 

ciclu de 



 

 

învăţământ 

Analiza 

rezultatelor 

testelor iniţiale 

de către 

comisiile 

metodice şi 

stabilirea 

planului de 

acţiune pentru 

ameliorarea 

rezultatelor 

şcolare 

4 – 15 

octombrie 

2021 

Rapoarte 

comisii 

metodice 

Director  

Dir. adj. 

Şefii de 

catedră 

Cadrele 

didactice 

1 plan de 

acţiune 

pentru 

ameliorarea 

rezultatelor 

şcolare 

realizat 

Realizarea 

progresului 

şcolar la 

60%  dintre 

elevi 

Valorificarea 

experienţelor 

pozitive şi 

diseminarea 

exemplelor de 

bune practici 

în cadrul 

şedinţelor/ 

activităţilor de 

catedră,  

Comisii 

metodice. 

Organizarea 

schimbului de 

informaţii între 

catedre şi 

comisii 

metodice 

Conform 

graficului   

Planuri 

manageria

le şi 

rapoarte 

de 

activitate 

ale şefilor 

de catedră/ 

comisii 

Şefii de 

comisii/ 

catedră 

metodice 

Rapoartele 

responsabili

lor  şefilor 

de comisii/ 

catedre 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice şi de 

evaluare în 

scopul 

dezvoltării  

creativităţii 

elevilor, a 

participării lor  

active, a 

formării de 

competenţe. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii de 

răspuns  la 

solicitările  

reale şi 

formarea  

spiritului de 

echipă . 

Permanent Cursuri de 

formare 

iniţială şi 

continuă 

 

Dir. adjuncţi 

Şefii de 

catedră/ 

comisie 

Programe 

parcurse 

Progres 

şcolar 

Corelarea 

planului de 

şcolarizare/  

“Ofertei şcolii”  

cu ponderile 

domeniilor de 

calificare şi 

calificările 

solicitate de 

piaţa locală a 

forţei de 

Decembrie 

2021 

PAS  

PLAI, 

PRAI  

Propunere 

Plan de 

şcolarizare 

2022- 

2023. 

 

Director 

Dir. adjunct 

Implementa

rea 

măsurilor 

PLAI/ PAS  

în proporţie 

de 80% 

 

Monitorizar

e 

implementa

re măsuri  



 

 

muncă, precum 

si cu interesele 

şi aspiraţiile 

individuale ale 

elevilor. 

Oferta şcolii 

2021 -2022 

Stimularea 

predării 

informatizate 

 

Monitorizare 

lecţii online   

Permanent 

 

Note de 

informare 

Programar

ea orelor 

în 

cabinetele 

de 

informatic

ă 

Dir. adjunct 

Şefii de 

catedre 

95 % din 

elevi au 

competenţe 

digitale 

 

Folosirea 

cabinetelor de 

informatizare 

deschise 

tuturor 

disciplinelor 

(soft-uri 

educaţionale, 

 programul 

specifice) 

Permanent 

 

Soft- uri 

educaţiona

le 

 

Dir. adjunct 

Şefii de 

catedre 

Soft  

educaţional 

relevant  

pentru toate 

disciplinele 

de 

învăţământ  

Acces la 

platforme/ 

programe  

online 

Accesul 

cadrelor  

didactice  la  

cursuri 

avansate de 

pregătire 

pentru 

utilizarea  

calculatorului 

în procesul  

educaţional si 

accesarea 

platformelor 

dedicate. 

Permanent Cursuri 

prin 

C.C.D./  

institutii 

de formare 

Dir. adjunct 

Şefii de 

catedre 

100%  cadre 

didactice cu 

cunoştinţe 

de operare. 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

examenelor 

naţionale 

 

Realizarea 

logisticii 

necesare şi 

stabilirea 

strategiilor de 

realizare şi 

îmbunătăţire a 

activităţilor 

convergente. 

Şedinţe de 

informare 

privind 

metodologiile 

de examen  

Datele 

stabilite 

prin 

calendar 

examene 

Alocare de 

fonduri; 

Şedinţe de 

informare/ 

lucru; 

 

Director  

Dir. adjunct 

Diriginţi 

profesori de 

specialitate   

Rapoarte de 

activitate, 

PV, grafice, 

statistici 

Subiecte  

propuse  

parcurse 

ritmic 

Rezultatele 

obţinute la 

simularea 

examenelor 

Organizarea 

examenelor 

naţionale conf. 

metodologiile 

şi procedurile 

elaborate de 

M.E. 

Conform 

calendar 

 

Conform 

metodolog

Analiză, 

sinteză 

Director  

Dir. adjunct 

Diriginţi 

profesori de 

specialitate   

Rezultate 

elevi la 

evaluările 

naţionale, 

ca procent 

de creştere a 

performanţe

lor atinse 

faţă de 



 

 

perioada 

anterioară   

Participarea la  

concursuri/ 

olimpiade 

şcolare 

Stabilirea 

echipelor de 

cadre  

didactice  

competente 

pentru 

pregătirea 

loturilor de 

elevi care 

participă la 

concursuri/  

olimpiade 

şcolare 

Noiembrie 

2021 

 

Metodolog 

specifice 

Director  

Dir. Adjunct 

Coordonator 

proiecte  

Şefi catedră 

Diriginţi 

Cel puţin 60 

elevi 

participanţi 

Stimularea atât 

a elevilor 

câştigători  ai  

concursurilor 

şcolare cât şi a 

cadrelor  

didactice  

implicate în 

pregătirea 

acestora; 

Periodic, 

în funcţie 

de 

calendarul 

specific 

 

Sponsori 

zări; 

Donaţii. 

Cadre 

didactice 

Parteneri 

 

Numărul 

diplomelor 

acordate 

 

Asigurarea 

egalităţii de 

şanse şi 

creşterea 

participării la 

educaţie 

  

 

Accesul la 

educaţie a 

elevilor 

aparţinând 

minorităţilor 

naţionale 

Promovarea 

egalităţii de 

gen şi 

combaterea 

excluziunii 

sociale; 

Motivarea 

elevilor în 

vederea 

absolvirii 

învăţământului 

obligatoriu 

(prevenirea 

abandonului 

şcolar) 

Permanent Metodolog 

ME 

Legea nr 

1/2011 

ROFUIP 

Director 

Dir. adjuncţi 

Diriginţi 

 

Număr de 

elevi  cu 

risc de 

abandon 

recuperaţi 

 Accesul la 

educaţie a 

copiilor cu 

cerinţe speciale  

 

Consilierea 

părinţilor care 

au copii cu 

nevoi 

educaţionale 

speciale 

An şcolar 

2021-2022 

 

 

Strategia  

pentru 

grupuri 

dezavanta 

jate 

 

Dir. adjunct 

Prof. 

Psiholog 

diriginţi 

Întâlniri de 

lucru, 

dezbateri , 

consiliere 

individuală 

şi de grup în 

procent de 

creştere 

Evaluare şi 

control 

Elaborarea şi 

planificarea  

Graficului de 

monitorizare şi 

valorificare a 

An şcolar 

2021-2022 

Grafic  

asistenţe 

lecţii 

 

Director, 

Dir. Adjunct 

CEAC 

2 asistenţe/ 

cadru  

didactic / 

an. 



 

 

observărilor/ 

asistentelor 

Organizarea 

controalelor  

curente a 

compartimente

lor/ serviciilor, 

selectate pe 

criterii 

obiective; 

Conform 

graficului 

unic de 

control 

Note de 

control 

Director, 

Dir. Adjunct 

Coordonator 

proiecte 

Coordonator 

CEAC 

procese- 

verbale de 

control 

Diminuarea 

eşecului şi a 

abandonului 

şcolar 

 

Informarea 

cadrelor 

didactice 

despre 

programul 

pentru 

prevenirea 

eşecului şcolar 

octombrie 

2021 

Informari, 

adrese 

Director 

Dir. adjunct 

Diriginţi 

Coordonator 

CEAC 

proces-

verbal 

Proiectarea 

planurilor 

remediale de 

către profesori 

în ceea ce 

priveşte 

monitorizarea 

şi  urmărirea 

evoluţiei 

şcolare a 

elevilor cu risc 

ridicat de eşec 

şcolar; 

18- 29. 10. 

2021 

Portofoliu 

profesori/ 

diriginţi 

Director 

Dir. adjunct 

Diriginţi 

Membri 

CEAC  

 

Procese - 

verbale 

Avizarea 

planurilor de 

măsuri pentru 

elevii cu 

dificultăţi de 

învăţare sau 

probleme de 

adaptare 

şcolară; 

22. 10. 

2021 

 

Fişe 

psihopeda

gogice 

Planuri de 

intervenţie 

personali 

zată 

membri 

CEAC 

realizarea 

planurilor şi 

avizarea lor 

la termen 

Înregistrarea 

evoluţiei 

şcolare a 

elevilor  

permanent fişe Psiholog 

diriginţi 

fişe 

monitorizar

e şi evaluare 

2.  

 

Managemen

t şi resurse 

umane 

 

Realizarea unui 

management 

dinamic şi activ 

în condiţiile 

asumării 

descentraliză- 

rii 

Proiectarea şi 

evaluarea 

managementului 

educaţional 

Proiectarea  

activităţilor 

manageriale pe 

baza unei 

diagnoze 

pertinente, 

specifice, 

realiste, cu 

ţinte strategice 

care să vizeze 

proceduri de 

asigurare a 

calităţii în 

educaţie; 

Evaluarea 

anuală a 

activităţii 

desfăşurate şi 

 

Octombrie 

2021 

 

Document

aţia 

conform 

metodolo 

giei 

 

Consiliul de 

administraţie 

 

98% 

calificativ 

F.B 

 



 

 

acordarea 

calificativelor 

anuale; 

Elaborarea de 

portofolii 

privind 

evaluarea 

(fişele 

posturilor 

coroborate cu  

fişele de 

evaluare 

anuale 

refăcute, 

proceduri) 

  Realizarea unei 

politici 

manageriale 

optime în 

contextul unei 

societăţi 

educaţionale 

Difuzarea 

actelor 

normative 

privind 

dezvoltarea 

instituţională a 

şcolii 

Reactualizarea 

băncii de date 

privind 

resursele 

umane din 

CTE 

Facilitarea 

fluxului 

informaţional 

printr-o 

comunicare 

rapidă şi 

eficientă între 

compartimente

le unităţii 

şcolare 

Permanent 

 

 

Acte 

normative 

 

Bază de 

date 

 

 

Pagina 

web a 

CTE, 

forum 

ISMB, 

acte 

normative 

în format 

electronic 

şi tipărite 

Director 

Directori 

adjuncţi 

Membri 

Consiliului 

de 

administraţie  

-Absenţa 

sesizărilor 

şi 

reclamaţiilo

r privind 

respectarea 

reglementăr

ilor  

100%  

realizată 

-

Comunicare 

constantă, 

eficientă şi 

temporizată 

Fundamentarea 

activităţii 

manageriale 

pe baza 

diagnozei 

Analiza/ 

diagnoza 

resurselor 

umane şi 

materiale ale 

colegiului  

Dezvoltarea 

competenţelor 

psihopedagogi

ce, metodice şi 

în specialitate . 

Octombrie 

2021 

Legea 1/ 

2011,  

-ROI 

Responsabil 

cu 

dezvoltarea 

profesională, 

formarea 

continuă şi 

formarea 

adulţilor 

Îmbunătăţir

ea calităţii 

muncii şi a 

performanţe

lor 

angajaţilor; 

  Realizarea unei 

proiectări reale a 

activităţii 

Proiectarea 

activităţii; 

 

Sept. 2021 Planuri 

manageria

le pe 

catedre/ 

comisii 

 

Director 

Directori 

adjunct 

şefi de 

catedră/ 

comisii 

Îmbunătăţir

ea 

performanţe

lor echipei 

de lucru. 

Asigurarea 

cadrului pentru 

dezvoltare 

competenţe 

psihopedagogice

, metodice şi în 

specialitate ale 

Aplicarea 

analizei de 

nevoi la 

nivelul unităţii 

de învăţământ 

Participarea la 

activitatea de 

Octombrie 

2021 

Conform 

graficelor 

din 

ofertele 

CCD 

Catalogul 

programel

or de 

formare, 

elaborat de 

ISMB şi 

CCD 

Responsabil 

formare 

continuă  

Cadre 

didactice 

Metodişti 

CCD 

Înscrierea la 

cursuri 

centrate pe 

nevoile 

identificate 

la nivel de 

unitate de 



 

 

cadrelor 

didactice 

perfecţionare. Bucureşti învăţământ 

Participarea 

în proporţie 

de 55% a 

cadrelor 

didactice. 

Realizarea unui 

management de 

calitate la 

nivelul 

compartimentul

ui „resurse 

umane” prin 

eficientizarea 

actului 

decizional în 

ceea ce priveşte 

mişcarea 

personalului 

didactic 

Crearea şi 

actualizarea 

continuă a 

bazei de date 

electronice 

pentru 

evidenţa 

personalului 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic 

Octombrie 

2021 

Logistică, 

baze de 

date, 

dosare 

personale 

Director  

Secretar şef 

Bază de 

date 

actualizată 

Actualizarea 

statului de 

funcţii al 

C.T.Energetic-

Bucureşti 

Octombrie 

2021 

Legislaţie, 

adecvarea 

la 

conţinutul 

specific 

Director, 

Secretar şef 

Consiliul de 

administraţie 

Statul de 

funcţii 

realizat şi 

avizat 

Respectarea cu 

stricteţe a 

reglementărilor 

în vigoare în 

organizarea şi 

desfăşurarea 

concursurilor 

specifice de 

ocupare a 

posturilor 

vacante 

permanent Legislaţie 

specifică  

Norme 

legale 

 

Director 

Membri CA 

Reprezentanţi 

ISMB  

Număr de 

participanţi, 

rezultate 

obţinute 

Soluţionarea 

situaţiilor 

conflictuale care 

pot apărea între 

cadrele didactice 

din unitatea 

şcolară pentru 

asigurarea unui 

climat de muncă 

eficient 

Rezolvarea 

contestaţiilor 

prin receptare, 

cercetare şi 

soluţionare 

conform 

legislaţiei, în 

mod 

documentat şi 

corect 

permanent Legislaţie, 

Mijloace  

de 

comunicar

e 

instituţion

ală 

Director, 

Şefi catedră/ 

compartim. 

Secretariat 

Număr de 

contestaţii 

rezolvate 

favorabil 

3. Dezvoltarea 

infrastructu

rii şi a bazei 

materiale  

-asigurarea 

funcţionalităţii 

şi legalităţii în 

toate sferele de 

activitate din 

şcoală 

Colaborarea 

corespunzătoar

e cu 

compartimente

le 

administrativ 

şi contabilitate 

şi între acestea 

prin 

-planificarea 

judicioasă a 

muncii în 

sectoarele 

respective 

-asigurarea 

funcţionării 

permanente a 

întregii baze 

 

permanent 

 

-norme 

legale 

 

-ROI 

 

-Note de 

serviciu 

 

 

-directori 

 

-şefii de 

compartiment

e 

Îmbunătăţir

ea calităţii 

muncii şi a 

performanţe

lor 

angajaţilor; 



 

 

materiale 

-atragerea de 

noi  resurse de 

finanţare 

extrabugetară 

  - Asigurarea  

condiţiilor  

igienico-sanitare  

optime  în  toate  

spaţiile  şcolare  

 

-Întreţinerea  

spaţiilor  

-Efectuarea 

reparaţiilor 

curente si 

igienizarea 

sălilor de clasa 

-deratizarea 

tuturor 

spaţiilor 

şcolare; 

 

Permanent 

 

 

 

Materiale 

de 

construcţii 

Materiale 

de 

igienizare 

Contracte 

şi note de 

comandă 

Echipa 

managerialǎ  

Serv.administ

rativ 

Consiliul 

local  

 

Analize 

ameliorative

, rapoarte 

periodice, 

Proces 

verbal de 

recepţie 

 

- Asigurarea  

securităţii  

elevilor, crearea  

unui  ambient de 

siguranţă , 

igienic  şi  

ecologic . 

-asigurarea 

conditiilor  

sanitare si de 

igiena pentru 

toate spaţiile 

 

permanent 

 

-Norme 

legale 

 

Echipa 

managerialǎ  

Serviciu 

administra 

tiv 

Consiliul 

local  

- existenţa 

materialelor 

igienico 

sanitare 

Asigurarea  

eficienţei 

Bibliotecii în 

pregătirea 

elevilor şi 

perfecţionarea 

cadrelor  

 

 

-asigurarea 

necesarului de 

manuale 

pentru 

învăţământul 

obligatoriu 

- evidenţa 

manualelor 

şcolare; 

-  comunicarea 

eficientă şi 

stabilirea unui 

calendar al 

achiziţiei de 

manuale 

şcolare . 

 

Sept.2021 

 

 

permanent 

Catalogul 

manualelo

r şcolare 

pentru 

învăţămân

t 

preunivers

. 

 

 

Echipa 

managerialǎ  

 

Şefii de 

catedră 

 

Responsabil 

evidenţa  

manuale 

 

-

Participarea 

la expoziţii 

de manuale 

şcolare noi, 

în vederea 

facilitării 

alegerii 

manualelor 

şcolare; 

- 

monitorizar

ea evidenţei 

manualelor 

şcolare; 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare

a si 

promovarea 

imaginii 

 C. T. 

ENERGETI

CRelaţii cu 

publicul şi 

mass-media 

 

Aplicarea unei 

politici de 

imagine corectă, 

reală, 

permanentă  a  

Colegiului 

Tehnic 

Energetic-

Bucureşti 

-Menţinerea 

relaţiilor 

permanente cu 

presa 

 

 

 

permanent  Director 

Responsabil 

cu imaginea 

Existenţa 

unei mape 

de presă 

care să 

conţină 

toate 

apariţiile 

media al 

CTE 

Asigurarea 

legăturii cu 

părinţii şi în 

special cu 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

permanent Consiliu 

Reprezent. 

al 

părinţilor 

Director 

 

Numărul 

întâlnirilor 

în procent 

de creştere 

faţă de anul 

anterior 

- Organizarea 

şi desfăşurarea 

audienţelor 

directorului şi 

directorului 

adjunct 

 Conform 

programul

ui de 

audienţe 

afişat 

documenta

ţie 

specifică 

acordării 

audienţelo

r 

Director 

Directori adj. 

 

nr. audienţe 

acordate 



 

 

Respectarea 

deontologiei 

profesionale a 

angajaţilor 

CTE şi a mass-

mediei, evitând 

conflictele de 

interese 

- în funcţie 

de 

priorităţi coduri de 

conduita; 

legislaţie; 

R.O.I. 

 

Director 

Director adj 

Responsabil 

cu imaginea  

 

Inexistenţa 

conflictelor 

de interese 

Modernizarea  

modalităților  

de 

comunicarea 

informaţiilor– 

prin afişaj, 

publicare pe 

Internet sau 

alte mijloace 

 

permanent 

- logistică 

- internet 

  

Deschiderea 

sistemelor de 

educaţie şi 

formare 

profesională 

spre mediul 

social, economic 

şi cultural, spre 

societate 

Consolidarea 

relaţiilor de 

colaborare 

dintre instituţii 

de educaţie şi 

formare 

profesională, 

întreprinderi, 

prin derularea 

proiectelor   

Conform 

calendar 

 

Ghiduri de 

evaluare  

 

Manuale 

de  

bune 

practici 

 

Director 

Director 

adjunct 

Comisia de 

proicte şi 

programe 

 

-stagiile de 

pregătire 

practică la 

agenţii 

economici. 

-parteneriat 

viabil 

şcoală-

agenţi 

economici 

 

PROGRAM ACTIVITĂȚI  COMISII 

 

Nr. 

crt 
Obiective 

Activităţi 

specifice 

Resurse 

necesare 
Responsabil Colaboratori Termen 

1. 

Organizarea 

activitatii 

Comisiei 

dirigintilor 

Elaborarea 

raportului privind 

activităţile 

Comisiei 

dirigintilor în anul 

şcolar  

Rapoarte 

diriginţi 

Prof. Botezatu 

Emanuela, 

responsabil 

comisie 

Dirigintii 

01.10.2021 

Elaborarea 

planului 

managerial anual 

şi semestrial 

Studierea 

programei de 

consiliere şi 

orientare 

şcolară 

Prof. Botezatu 

Emanuela, 

responsabil 

comisie 

Dirigintii 

Consilierul 

psihopedagogic  

 

15.10. 2021 

Stabilirea listei 

profesorilor 

diriginţi 

Schema orara 

si lista 

repartizarii 

profesorilor 

la clase 

Prof. Botezatu 

Emanuela, 

responsabil 

comisie 

prof. ing. 

Ghergu Diana, 

director prof. 

Nedea Elena 

06.09. 2021 

Întocmirea bazei 

logistice a 

diriginţilor  

Caietul 

dirigintelui 

 

Prof. Botezatu 

Emanuela, 

responsabil 

comisie 

Consilierul 

psihopedagogic  

 
01.10. 2021 

Întocmirea 

portofoliilor 

diriginţilor  

Portofoliul 

dirigintelui 

Planificarea 

calendaristica 

a orelor de 

dirigentie 

Prof. Botezatu 

Emanuela, 

responsabil 

comisie 

Dirigintii 

 

31.10. 2021 

Organizarea de 

intalniri  ale 

comisiei metodice 

a dirigintilor 

Tematica 

stabilita la 

inceputul 

anului  

Prof. Botezatu 

Emanuela, 

responsabil 

comisie 

Dirigintii 

 

semestrial 



 

 

2. 

Organizarea 

activitatii 

Consiliului 

elevilor 

 

- informarea 

elevilor si 

profesorilor in 

legatura cu rolul 

si statutul 

Consiliului 

elevilor; 

-alegerea 

Consiliului Scolar 

al Elevilor 

-organizarea de 

activitati propriu-

zise cu elevii, 

inclusive a celor 

propuse de 

acestia; 

-propunerea de 

activitati legate de 

combaterea 

violentei in scoala 

si in afara ei 

Convocarea si 

organizarea 

sedintelor de 

lucru in consiliul 

elevilor 

Statutul 

Consiliului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 

probleme si 

lista 

propuneri ale 

elevilor 

Prof.ing.Anghel 

Carmen, 

coordonator de 

programe, 

proiecte si 

activitati 

extracurriculare   

prof. Cimpeanu 

Paula, director 

adj. 

 

Staicu Georgeta, 

consilier 

psihopedagogic 

Octombrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunar 

3 

Organizarea 

activitatii 

Comisiei 

pentru 

acordarea 

burselor  

Stabilirea listei cu 

elevii care vor 

primi burse  

Dosarele cu 

cererile si 

documentele 

justificative 

ale elevilor 

solicitanti de 

burse de 

merit 

Constantin 

Ionela, 

responsabil 

comisie 

Directori 

Diriginti 

Membrii 

comisiei de 

acordare a 

burselor de 

merit 

15.10.2021 

4 

Organizarea 

activitatii 

Comisiei 

pentru 

acordarea 

ajutoarelor 

sociale  

Stabilirea listei cu 

elevii care vor 

primi burse 

sociale 

Dosarele cu 

cererile si 

documentele 

justificative 

ale elevilor 

solicitanti de 

burse sociale 

Constantin 

Ionela, 

responsabil 

comisie 

Directori 

Diriginti 

Membrii 

comisiei de 

acordare a 

burselor de 

merit 

15.10.2021 

5 

Ecouri 

literare 

adolescentine 

Organizarea 

activitatii 

Comisiei 

pentru 

promovarea 

imaginii 

scolii 

 

Publicarea in 

format tiparit a 

revistei scolii  

Materiale 

grafice si 

articole 

realizate de 

elevi si 

profesori 

prof.Cîmpeanu 

Paula, director 

adj. 

 

-membrii 

comisiei 

-profesori 

-elevi 
Semestrial 

Ziua liceului Activitati de 

promovare a 

școlii, 

întâlniri cu 

absolvenți, 

foști 

profesori, 

comunitate 

prof. ing. 

Ghergu Diana, 

director  

-prof.Cîmpeanu 

Paula, director 

adj. 

 

08.04.2022  

Ziua portilor 

deschise 

Organizarea 

de activitati 

de promovare 

la scolile 

generale din 

imprejurimi 

prof. ing.Ghergu 

Diana, director 

-prof.Cimpeanu 

Paula, director 

adj. 

-membrii 

comisiei 

-profesori 

-elevi 

Semestrul II 



 

 

Actualizarea site-

ului web al scolii 

Revizuirea 

vechiului site 

sau crearea 

unuia nou 

prof. Nedea 

Elena 

-prof. 

ing.Ghergu 

Diana, director 

- prof.Cîmpeanu 

Paula, director 

adj. 

-prof.ing.Anghel 

Carmen, 

coordonator  

programe, 

proiecte si 

activitati 

extracurriculare 

Permanent 

Participarea la 

targurile de oferte 

educationale 

Prezentarea 

liceului 

Materiale 

promotionale 

prof.Sitaru 

Ioana 

-prof.ing.Anghel 

Carmen, 

coordonator  

programe, 

proiecte si 

activitati 

extracurriculare 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMUL SI GRAFICUL DESFASURARII ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE AN SCOLAR 2021-2022 

 

Nr

. 

crt 

Obiective 
Activităţi 

specifice 

Resurse 

necesare 
Responsabil Colaboratori Termen 

1 

Cresterea 

nivelului de 

cunostinte de 

cultura generala 

ale elevilor 

1 Decembrie 

1918  

Prezentarea 

unui material 

dedicat Zilei 

Nationale a 

Romaniei; 

articol 

publicat in 

revista scolii 

prof. Panaitescu 

Damian 

 

-profesori de 

istorie 

-diriginti 

01.12.2021 

2 

Sarbatorile 

crestine la romani 

– actiuni de 

ajutorare a 

elevilor cu 

situatie materiala 

defavorabila 

Donatii prof. Podariu 

Adrian  

-diriginti 22.12.2021 

3 

Cresterea 

nivelului de 

cunostinte de 

cultura generala 

a elevilor 

Poetul national 

Mihai Eminescu 

-recital si 

creatie de 

poezie 

prof. Steluta 

Mogos 

-prof. de limba 

romana 

-diriginti 

15.01.2021 

4 

Unirea 

Principatelor,  

24 ianuarie 1859  

Prezentarea 

unui material 

dedicat Zilei 

Nationale a 

Romaniei 

prof. Zamfir 

Andrei 

-profesori de 

istorie 

-diriginti 

24.01.2021 

5 

Participarea la 

sesiuni de 

comunicari 

stiintifice  

 

prof. Dragoi 

Aurelia 

-profesori permanent 

6 

 

Halloween la 

liceu! 

Activitati 

specifice 

prof. ing. 

Anghel Carmen  

-prof. 

ing.Ghergu 

Diana director 

prof.Cimpeanu 

Paula, dir. adj. 

-diriginti cls.a 

XII-a 

-elevi 

30 

octombrie 

2021 

7 

Teatrul – mijloc 

de educaţie şi 

instrucţie  

Vizionări de 

spectacole 

prof. Steluta 

Mogos 

prof.Sitaru Ioana 

-profesori  

-elevi 

Permanent 

8 

Educaţia pentru 

o societate 

democratică 

pentru 

receptarea 

valorilor 

culturale 

Ziua 

indragostitilor – 

Dragobetele la 

români 

Concurs de 

scrisori, 

referate, 

revista 

tematica  

prof. Paula 

Cîmpeanu 

-profesori 

-elevi 

02.2021 

9 
Ziua Martisorului 

la romani 

Comunicari  prof. Mogos 

Steluta  

-profesori 

-elevi 

01.03.2021 

10 Dezvoltarea 

personalităţii şi 

carierei 

Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de 

autocunoaştere şi 

a capacităţii de 

valorizare 

maximă a 

potenţialului 

propriu 

Teste 

psihologice 

Chestionare 

Consilier 

psihopedagogic  

 

Diriginti  

Elevi 

prof. 

Sitaru Ioana, 

coordonator 

C.E.A.C. 

Semestrul I 

11 Stimularea Vizite de la/ prof. ing. prof.Cimpeanu Semestrul 



 

 

motivaţiei 

învăţării continue 

în scopul 

dezvoltării 

propriei cariere 

la diferite 

facultăţi 

Ghergu Diana, 

director 

 

Paula, director 

adj. 

-profesori 

-elevii  claselor 

terminale 

II 

12 

Pregatirea 

psihopedagogica 

a elevilor din 

clasele terminale 

pentru sustinerea 

examenelor  

Cabinet 

specific  

Consilier 

psihopedagogic 

-diriginti Permanent  

13 

Dezvoltarea 

personalităţii şi 

carierei 

Participarea 

elevilor la 

concursuri 

Popularizarea 

concursurilor  

prof.ing.Anghel 

Carmen 

prof.Voichitoniu 

Iacob 

-membrii 

comisiei  

-Diriginti 

 

Permanent 

14 

Derularea 

programelor de 

pregătire pentru 

examenul de 

bacalaureat- 

simulări examene  

scrise şi orale 

Teste de 

verificare 

Diriginţii 

claselor XII si 

XIII 

Catedrele de 

specialitate 

-Diana 

Ghergu, 

director  

02.2022 

15 

Derularea 

programelor de 

pregătire pentru 

olimpiade şi 

concursuri 

şcolare 

Teste de 

pregătire 

Catedrele de 

specialitate 

-prof. ing. 

Diana Ghergu, 

director  

Permanent 

16 

Formarea 

atitudinii de 

respect faţă de 

mediu şi 

dezvoltarea 

comportamentel

or responsabile 

Ziua Pământului 

Dezbateri şi 

realizări de 

proiecte 

individuale şi 

de grup 

prof.Bogdan 

Popa 
-diriginţi 04.2022 

17 

Ziua Mondiala a 

Mediului 

Ingrijirea 

spaţiilor verzi 

din curtea 

şcolii; 

selectarea 

diferentiata a 

deseurilor 

Plantarea de 

copaci  

Actiuni de 

ecologizare  

prof. Emanuela 

Botezatu 

 

-diriginti 

-elevi 

05.06.2022 

18 

prof.Bogdan 

Popa 

permanent 

19 

Dezvoltarea 

responsabilităţii 

pentru 

menţinerea 

propriei sănătăţi 

şi a celor din jur 

Drogul ucide 

 

Dezbatere 

/vizionare de 

casete video 

tematice 

Vasilescu 

Emilia, 

instructor 

educație 

extrascolara 

-diriginţi 

-invitati: 

politia de 

proximitate 

-ANA 

conform 

planificării 

individuale 

20 

Ziua 

Internaţională a 

Sănătăţii 

Dezbateri 

Acordarea 

primului 

ajutor 

Intalniri cu 

specialisti 

prof. Emanuela 

Botezatu 

-medici 

-reprez. 

A.N.A. 

 

03.2022 

 

21 

Ziua Mondială 

Fără Tutun 

 

Dezbateri 

Concursuri 

Intalniri cu 

specialisti 

Staicu Georgeta, 

cons.psihoped. 

 

-medici 

 

 

05.2022 



 

 

22 
Competitii 

sportive 

Participare la 

concursuri si 

competitii 

sportive 

prof. 

Aparaschivei 

Marian 

-profesorii de 

educatie fizica 
Permanent 

23 

Educaţia pentru 

securitate 

Identificarea 

surselor de 

producere a 

incendiilor 

Întâlnire cu 

specialişti 

prof. ing. Mihai 

Madularu; 

prof.ing.Lungan

oiu Cornel  

Reprez. Detaş. 

pompieri 
Permanent  

24 Educaţie rutieră 
Întâlnire cu 

specialişti 

prof. Emanuela 

Botezatu; 

prof.Vasilescu 

Emilia 

Diriginţii 

Invitaţi de la 

poliţia rutieră 

conform 

planificării 

individuale 

25 

Simulare in caz 

de producere a 

unei calamitati 

naturale 

Întâlnire cu 

specialişti 

prof. Lunganoiu 

Corneliu 

Invitati de 

specialitate 

Semestrul 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL IV. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

 

CONSULTARE 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 

- chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 

parteneri interesaţi în formarea profesională; 

- discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

- interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile 

identificate la nivel regional prin PRAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare: 

- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră); 

- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 

- părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii); 

- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea priorităţilor 

7. Elaborarea planului operaţional 

 

SURSE DE INFORMAŢII 

Documente de proiectare a activităţii şcolii: 

- documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

- documente care atestă parteneriatele şcolii; 

- oferta de şcolarizare. 

Documente de analiză a activităţii şcolii: 

- rapoarte ale catedrelor; 

- rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

- rapoarte ale echipei manageriale; 

- rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă. 

Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

- Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- Chestionare, discuţii, interviuri; 

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

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 

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

Includrea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului 

profesoral, ale catedrelor; 

Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

Revizuire periodică şi corecţii. 

Tipuri de instrumente de evaluare/măsurare pentru atingerea indicatorilor de performanţă:  

1. Chestionare;  

2. Fişe de asistenţe la ore;  

3. Procese verbale (şedinţe, activităţi etc.);  

4. Rapoarte scrise ale vizitelor şi inspecţiilor din şcoală;  

7. Normative de încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic; normative de dotare;  

10.Catalogul clasei;  

11.Condica de prezenţă la ore;  

12.Bugetul de venituri şi cheltuieli;  

14.Graficul de utilizare a laboratorului;  

15.Graficul şedinţelor/lectoratelor cu părinţii;  

16.Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice;   

17.Portofolii;  

18.Registru procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală;  

19.Rapoartele semestriale ale cadrelor didactice, diriginţilor; 



 

 

REPERE DE AUTOEVALUARE  

A. CURRICULUM  

Flexibilitatea schemei orare şi a graficului de instruire practică.  

Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare – învăţare la clasă.  

Rezultate la examenul de bacalaureat.  

Premii la concursuri şi olimpiade.  

Motivaţie/relaţionare (elevi – profesor; profesor – părinţi; elev – părinţi).  

B. RESURSE UMANE  

Numărul participanţilor la cursurile de formare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar .  

Numărul şi rezultatele obţinute la examenele de grad.  

Calificativele anuale obţinute în conformitate cu atribuţiile din fişa postului.  

Numărul de gradaţii de merit acordate/nr. solicitări.  

Procent promovare la examenele de certificare.  

Procent promovare la examenul de Bacalaureat.  

Numărul participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare.  

Numărul de premii obţinute la concursuri şi olimpiade.  

Numărul absolvenţilor încadrati în muncă/nr. absolvenţi care îşi continuă studiile.  

C. RESURSE MATERIALE/ FINANCIARE  

Starea spaţiilor şcolare.  

Calitatea şi gradul de siguranţă al personalului şi elevilor în şcoală.  

Nivelul încasărilor din venituri extrabugetare.  

Eficienţa şi economicitatea utilizării veniturilor proprii.  

Calitatea şi conformitatea execuţiei financiare – contabile.  

D. RESURSE COMUNITARE  

Numărul şi calitatea parteneriatelor locale, judeţene naţionale şi internaţionale.  

Percepţia şcolii în comunitate (elevi, părinţi, angajatori).  

Calitatea promovării ofertei educaţionale, consolidării imaginii şcolii (prin târguri de ofertă educaţională, 

cursuri etc.).  

Şcoala şi mass-media (apariţia în presă, TV, radio).  

Se vor face aprecieri asupra următoarelor aspecte:  

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi.  

Modul în care este spijinită şi încurajată dezvoltarea personală a elevilor.  

Calitatea activităţii personalului didactic. Relaţiile cu părinţii.  

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala.  

 

 

APRECIERE GENERALĂ A  COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

 

Misiunea şi viziunea şcolii sunt clar definite şi cunoscute de tot personalul şcolii. 

Activitatea didactică este centrată pe elev, conţinuturile sunt adaptate în funcţie de nevoile de pregătire ale 

viitorului adult pentru viaţă şi muncă. 

Evaluarea este bazată pe competenţe şi nu pe cunoştinţe. 

In  procesul de autoevaluare  sunt implicaţi toţi membrii organizaţiei. 

Activitatea didactică este permanent monitorizată şi îmbunătăţită. 

Scoala are încheiate parteneriate cu societăţi comerciale în care elevii îşi desfăşoară activitatea practică.   

Personalul didactic este implicat în procesul de formare continuă. 

Rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat a crescut  faţă de anul anterior. 

Oferta educaţională a şcolii este corelată cu cererea de pe piaţa muncii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXE 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 

Nivelul de 

calificare 

Calificarea 

profesională  

 
Liceu - filieră teoretica/tehnologică  

Nr. clase  Nr. elevi 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

XIII 

 

IX 

 

X 

  

XI 

 

XII 

 

XIII 

Real 

 

Matematica-

informatica zi 

  1 - - 1 - 21 _ - 20 - 

Matematica-

informatica fr 

  1 2 2 2 2 28 50 66 74 73 

Umanist Filologie   2 2 2 1 - 52 60 59 28 - 

Tehnic Mecanică 

  

4  Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

0,5 1 - 1 - 11 29 - 18 - 

Tehnician 

mecatronist 

- - - - -  - - - - - 

Electric 

  

4  Tehnician 

electrotehnist 

- 1 - - - -  30 - - - 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

- - - 1 -  - - - 17 - 

Tehnician 

energetician 

1 - 1 1  15 - 30 19 - 

Electromecanic 4 Tehnician 

electromecanic 

0,5 - 1 - -  8 - 30 - - 

Electronică 

automatizări 

4 Tehnician 

electronist 

- 1 - - - -  27 - - - 

Servicii Turism si 

alimentatie 

4 Tehnician in 

hotelarie 

1 2 2 1 - 25 57 58 26 - 

Tehnic 

 

 

Electric/ 

profesionala dual 

 

3 Electrician 

exploatare centrale, 

statii si retele 

electrice 

0,5 - - - - 12 - - - - 

Electrician 

exploatarejoasa 

tensiune 

0,5 - - - - 10 - - - - 

Tehnic 

  

Energetica  

  

5 

 

 

 

An I 

 

An II 

  

An I 

 

An II 

Maistru electrician 

CSR 

0,5 0,5  15 16 

 Maistru 

termoenergetic   

0,5 0,5  13 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUNERE PLAN DE ŞCOLARIZARE 

AN ŞCOLAR 2022-2023 

 

Profilul 
Domeniul de 

pregătire 

Nivelul de 

calificare 

Calificarea 

profesională  

 
Liceu - filieră teoretica/tehnologică  

Nr. clase  Nr. elevi 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

XIII 

 

IX 

 

X 

  

XI 

 

XII 

 

XIII 

Real 

 

Matematica-

informatica zi 

  - 1 - - - - 21 _ - - 

Matematica-

informatica fr 

  1 1 2 2 2 28 28 50 66 74 

Umanist Filologie   2 2 2 2 - 52 52 60 59 - 

Tehnic Mecanică 

  

4  Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

- 0,5 1 - - 11 29 - - - 

Tehnician 

mecatronist 

1 - - - - 24 - - - - 

Electric 

  

4  Tehnician 

electrotehnist 

- - 1 - - -  30 - - 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

1 - - - - 24 - - - - 

Tehnician 

energetician 

1 1 - 1 - 24 15 - 30 - 

Electromecanic 4 Tehnician 

electromecanic 

1 0,5 - 1 - 24 8 - 30 - 

Electronică 

automatizări 

4 Tehnician 

electronist 

1 - 1 - - 24  27 - - 

Servicii Turism si 

alimentatie 

4 Tehnician in 

hotelarie 

2 1 2 2 - 48 25 57 58 - 

Tehnic 

 

 

Electric/ 

profesionala dual 

 

3 Electrician 

exploatare centrale, 

statii si retele 

electrice 

- 0,5 - - - - 12 - - - 

Electrician 

exploatare joasa 

tensiune 

- 0,5 - - - - 10 - - - 

Tehnic 

  

Energetica  

  

5 

 

 

 

An I 

 

An II 

  

An I 

 

An II 

Maistru electrician 

CSR 

0,5 0,5  14 15 

 Maistru 

termoenergetic   

0,5 0,5  14 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESURSE UMANE 

AN SCOLAR 2021-2022 

 

Comisii metodice 

cadre didactice 

Nume si prenume 

cadre didactice 

Grad 

didactic 

Statut 

didactic 

Lb.romana Cristiades Florentina II Titular 

 Câmpeanu Paula I Titular, director adj. 

 Mogoş Steluţa I Titular 

 Apostol Adriana II Titular 

 Gheorghita Laura Definitivat Suplinitor 

Lb.franceza Sitaru Ioana Doctorat Titular 

 Voicu Mariana II Titular 

 Paunoiu Gelu - Suplinitor 

Lb.engleza Stoianovici Veronica I Titular 

 Georgescu Gabriela - Titular 

 Danilescu Andrada Definitivat Titular 

Matematica Stoica Siţa I Titular 

 Drăgoi Aurelia I Titular 

 Mocanu Galina Mihaela I Titular 

 Nedea Elena I Titular 

Fizica Nistor Ionela I Titular 

 Radu Daniela I Titular 

Chimie Voichitoniu Iacob II Titular 

 Zaharia Ana Definitivat Suplinitor 

Informatica Nedea Elena  I Titular 

 Constantinescu Elena I Titular 

Biologie Botezatu Emanuela I Titular 

 Istrate  Maria - Suplinitor 

Geografie Popa Cristian Bogdan I Titular 

 Smarandache Costel I Titular 

 Catrina Lucian Definitivat Suplinitor 

 Zugravu Corina - Suplinitor 

Istorie Zamfir Andrei Definitivat Titular 

 Panaitescu Damian Definitivat Titular 

 Popescu Florica - Suplinitor 

Socio-umane Ioniţă Şerban Definitivat Titular 

 Staicu Georgeta I Titular 

 Stanescu Alina I Titular 

 Palovici Mariana Definitivat Suplinitor 

Religie Podariu Adrian Definitivat Titular 

 Bolos Alexandru  Definitivat Suplinitor 

Ed.muzicala Dobre Radu I Suplinitor 

Ed.plastica Vasu-Iugat Alexandra Definitivat Titular 

Ed.fizica Aparaschivei Marian Definitivat Titular 

 Vrabie Radu Definitivat Suplinitor 

Tehnologii/tehnic Mădularu Veronica Elena I Titular 

 Anghel Carmen I Titular 

 Mădularu Mihai I Titular 

 Lungănoiu Corneliu I Titular 

 Popescu Angela I Titular  detasat 

 Ghergu Diana I Titular, director 

 Oniga Monica I Titular 

 Mihailov Valentina I Titular 

 Beşleagă Valentina Definitivat  Titular 

 Costea Marina I Titular 

 Neagoe Stelian I Pensionar  

Tehnologii/servicii Cirjan Mihai Definitivat Titular 



 

 

 Leonte Nicoleta - Titular 

 Trofin Sandra Definitivat Titular 

 Sandru Angela I Suplinitor 

 Canciu Rodica - Suplinitor 

Personal didactic auxiliar Jugănaru Ecaterina  Secretar sef 

 Galiţ Nina  Secretariat 

 Nitu Mariana  Administrator patrimoniu 

 Andronic  Mariana  Contabil 

 Constantin Ionela  Bibliotecara 

 Florian Marius  Informatician 

 Lăzărescu Ionela  Informatician 

 Roșieanu Alina  Laborant 

 Vasilescu Emilia  Instructor ed.extrascol. 

Personal nedidactic Apostol Ioana  Ingrijitor 

 Andrei Maria  Ingrijitor 

 Dobra Ileana  Ingrijitor 

 Petrache Lenuta  Ingrijitor 

 Petcu Ioana  Ingrijitor 

 Stropelniță Mirela Tatiana  Ingrijitor 

 Vasile Victoria  Ingrijitor 

 Vizireanu Liliana  Ingrijitor 

 Galiț Cristian  Muncitor 

 Borcea Gheorghe  Muncitor 

 Vacarelu Cristian  Muncitor 

 Craciunescu Camelia  Muncitor 

 Patrascu Petrica  Muncitor 

 Popa Gheorghe  Paznic 

 Manole Constantin  Paznic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


