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Partea 1 . Context 
1.1.  Formularea misiunii şi viziunii 
Misiunea:  

Onorându-şi statutul şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională în domeniile Protecţia 

mediului, Industrie alimentară, Chimie industrială, Electric,  Colegiul Tehnic „COSTIN D. 

NENIŢESCU” este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de 

calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse de integrare socio-profesională şi de 

continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii.  

Viziunea: 

Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” îşi propune să se constituie într-o organizaţie 

modernă, complexă, de dimensiune europeană, capabilă să ocupe şi să menţină prin 

întreaga activitate un loc de frunte în sistemul de Învăţământ Profesional şi Tehnic din 

Bucureşti. 

Declaraţie de convingeri 

Credem cu tărie în: 

• Oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului 

individual şi a responsabilităţilor personale 

• Respectarea diversităţii etnice şi culturale 

• Realizarea de parteneriate reale cu familia elevului şi comunitatea locală. 

• Oferirea de programe educative variate 

• Încurajarea iniţiativei şi inovaţiei 

• Dezvoltarea gândirii creative şi critice 

• Implementarea noilor tehnologii informaţionale 

• Crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică 

etică a muncii 

• Implicarea în programe europene 
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Cunoaştem   

 

nevoile de educaţie ale comunităţii 

 
Educăm viitorii absolvenţi în spiritul vocaţiei de cetăţeni europeni, deschişi   

dialogului  şi toleranţei, responsabili de  propria formare, capabili să  

facă faţă schimbărilor din carieră prin învăţare pe tot parcursul vieţii 

 
Oferim şanse egale de realizare a absolvenţilor în funcţie de opţiuni şi  

capacităţi, inserţie profesională sau continuare a studiilor în  

învăţământul superior 

 
Pregătim viitorii absolvenţi şi pentru obţinerea certificatelor de atestare lingvistică 

 
Suntem cea mai veche unitate şcolară din ţară care pregătim specialişti în  

 domeniul chimiei industriale 

 
Vrem şi 
putem fi 

o şcoală competitivă 

 
 

             Baza succesului Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” o reprezintă 

calitatea şi eficienţa serviciilor prestate beneficiarilor interni şi externi şi, drept urmare, 

prima grijă şi responsabilitate a fiecarui salariat al unităţii, începând cu conducerea 

acesteia, este calitatea procesului de învatământ şi a proceselor conexe acestuia, în 

concordanţă cu principiile Managementului Calităţii.  

            Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”este o unitate şcolară care satisface în 

principal nevoia de forţă de muncă specializată a Ministerului Mediului şi în domeniile 

chimie industrială,  electromecanică şi electric. Conform tradiţiei, şcoala pregăteşte forţa 

de muncă calificată în aceste domenii pentru municipiul Bucureşti.  
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             În Bucureşti, şcoala este unică din punct de vedere al  domeniului prioritar al 

formării Chimie Şi Protecţia Mediului, cu toate că şi alte unităţi de învăţământ din 

Bucureşti şcolarizează în  acest profil. Unicitatea şcolii constă în numărul laboratoarelor 

de specialitate, dotarea acestora şi calitatea resurselor umane. Ne vom asigura că 

necesităţile şi cerinţele clienţilor noştri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu 

cerinţele pieţei forţei de muncă. Standardele de pregătire a forţei de muncă implică un nivel 

foarte ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunoştinţe generale şi un comportament 

social adecvat. Pregătirea elevilor impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună 

a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiari (agenţi economici sau universităţi) şi 

nu în ultimul rând o dotare de excepţie. Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi 

oferta educaţională, parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici are un impact 

semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale şi a inserţiei socio-profesionale a 

viitorilor absolvenţi. 

             Gama de activităţi de instruire specifice unităţii de învăţământ, în perspectiva 

formării şi evaluării în profesie, încearcă să satisfacă  standardele generale de calitate  

pentru exprimarea aşteptărilor comunităţii pe care o deserveşte (cererea socială), aspecte 

care se reflectă în corelarea ofertei şcolare cu cererea înregistrată pe piaţa muncii, prin 

asigurarea nivelului de competenţe adecvat noilor tehnologii precum şi dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, adaptare şi mobilitate profesională, ca deziderate majore pentru 

integrarea profesională a absolvenţilor. 
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1.2. Profilul actual al şcolii 
 

        Înfiinţată în anul 1948 în Bucureşti ca Şcoală Medie Tehnică de Chimie cu durata de 

4 ani, şcoala avea ca scop principal pregătirea tehnicienilor pentru domeniul chimie 

industrială. 

        În perioada 1955 – 1959 şcoala a funcţionat sub denumirea de Centrul Şcolar 

Profesional şi Tehnic Bucureşti. 

        Între anii 1959 – 1967 denumirea şcolii a fost de Grupul Şcolar de Petrol şi Chimie 

Bucureşti. 

        În anul 1967 ia fiinţă  Liceul de Chimie industrială nr.5 cu durata de 5 ani, care a 

funcţionat în actualul local. Din anul 1993 se transformă în Grupul Şcolar de Chimie 

„Costin Neniţescu”, iar din 2009 funcţioneazâ în sediul actual din bulevardul Theodor 

Pallady nr.26, sectorul 3, sub denumirea de Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”, 

conform OMEN nr. 4738/18.08.2009.  

 

Şcoala funcţionează cu 25 clase în anul şcolar 2019-2020, în formele de învăţământ:  

- liceu, zi - filiera teoretică - profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii, filiera 

tehnologică -   profil Resurse naturale şi protecţia mediului - domeniul Industrie 

alimentară şi domeniul Protecţia mediului şi profil Tehnic - domeniul Chimie industrială, 

domeniul Electric, domeniul Electromecanică. 

- școala profesională – domeniul Chimie industrială 

- școala postliceală, zi  - domeniul  Industrie alimentara si domeniul Protecția mediului  
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În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” există clase de liceu tehnologic care 

funcţionează  cu predare  intensiv limba engleză, şcoala fiind una din cele cinci unităţi 

şcolare din Bucureşti care are avizul de a funcţiona cu astfel de clase. Această ofertă este 

menită să satisfacă exigenţele partenerilor economici, având în vedere natura 

echipamentelor utilizate în domeniu. (Menţionăm că elevii acestor clase au susţinut şi vor 

susţine şi un examen de certificare lingvistică).  

În perspectiva reformei învăţământului profesional am optat pentru restructurarea şi 

modernizarea strategiei de pregătire, pentru modernizarea dotărilor şi pentru alinierea la 

strategiile de pregătire europeană. Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” a manifestat în 

permanenţă o preocupare deosebită pentru îmbunătăţirea calităţii procesului didactic. 

Profesori ai şcolii sunt implicaţi în numeroase organisme care vizează stabilirea unor 

strategii care să îmbunătăţească calitatea procesului didactic.  

 

 

Resursa umană de care dispune şcoala,  cadrele didactice (profesori de cultură generală, 

profesori ingineri, maiştri instructori) au pregătirea metodică şi de specialitate necesară 

desfăşurării unui  învăţământ performant: grade didactice şi specializări efectuate în cadrul 

programelor de perfecţionare efectuate sub egida MEN. 

Calitatea resursei umane este deosebită (autori de programe şcolare, standarde de pregătire 

profesională elaborate în cadrul programului de reformă a învăţământului profesional şi 

tehnic;  formatori locali şi naţionali; metodişti de specialitate, mulţi dintre aceştia având 

experienţă în derularea de programe de formare continuă şi evaluare; membri ai comisiilor 

naţionale de specialitate). 

Resursa materială a școlii este corespunzătoare cerințelor curriculumului școlar. Spaţiile 

de învăţământ sunt suficiente şi corespunzător dotate cu echipamente, utilaje, aparatură şi 

tehnică de calcul. 
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1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut 

1.3.1.Structura şi specializările claselor 
 
Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2018-2019,  în funcţie de filieră,  
profil / domeniu, specializare / calificare profesională 

Nivel de 
învăţământ  Profilul Domeniul  

Nivelul 
de 

calificare 

Specializarea /    Calificarea 
profesională  

2018 - 2019 
Număr  elevi 

IX/I X 
/II XI XII 

Liceu 
teoretic, zi Real - - Ştiinţe ale naturii 30 29 27 28 

Liceu   
tehnologic, 

zi- ruta 
directă, 

învățământ 
secundar  

Resurse naturale 
şi protecţia 
mediului 

Industrie 
alimentară 4 Tehnician analize produse alimentare 32 25 29 25 

Resurse naturale 
şi protecţia 
mediului 

Protecţia 
mediului                                    4 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 31 40 20 45 

Tehnic Chimie 
Industrială 4 Tehnician chimist de laborator 26 14 41 22 

Tehnic Electromeca
nic 4 Tehnician electromecanic - 10 - - 

Tehnic Electric 4 Tehnician electrotehnist 24 - 25 15 

Școală 
profesională Tehnic 

Chimie 

industrială 3 Operator industria de medicamente și 
produse cosmetice - 11 - - 

Postliceal, zi 

Protecţia 
mediului 5 Tehnician laborant pentru protecţia 

calităţii  mediului - 22 - - 

Industrie 
alimentară 5 Tehnician controlul calității 

produselor agroalimentare 28 - - - 
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1.3.2.Nivelul performanţei şcolare 
 
Situaţia privind rezultatele la învăţătură în anul 2018-2019 
 

 
Elevi 

înscriși la 
început de 
an școlar 

 
Veniți în 
timpul 
anului 
școlar 

Elevi rămași 
la sfârșitul 

anului școlar 

Elevi 
promovați Retraşi Trans 

feraţi 
Exmatri 
culaţi 

Repe 
tenți Abandon 

TOTAL 591 8 573 554 8 7 11 19 0 
TOTAL 
LICEU 

IX-XII/XIV 
530 8 513 493 8 7 11 19 0 

Ciclul 
inferior zi 

IX-X 
258 3 252 234 3 6 0 18 0 

Ciclul 
superior zi 

XI-XII 
272 5 261 259 5 1 11 1 0 

TOTAL 
ȘCOALĂ 
PROFESI
ONALĂ 

11 0 11 11 0 0 0 0 0 

Școală 
profesiona

lă zi 
11 0 11 11 0 0 0 0 0 

TOTAL 
POSTLIC

EAL 
50 0 50 50 0 0 0 0 0 

Şcoala 
postliceală  

 zi 
50 0 50 50 0 0 0 0 0 
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Situaţia privind mişcarea şi starea disciplinară a elevilor în anul școlar 2018-2019 

 

Clasa 

Elevi înscriși 
la început de 
an școlar 
(10 sept. 2018) 

Elevi veniti 
prin transfer de 
la alte unitati 
scolare 

Elevi plecati din unitatea scolara prin: Elevi in evidenta 
la sfarsit de an 
scolar  (31 
august) Transfer la 

alte unitati 
scolare 

Stabilire in  
strainatate Abandon scolar Decedati Exmatriculati Alte situatii 

Retrasi 

Repetenti 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
 

din 
care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

Total 
din 

care: 
fete 

TOTAL 551 287 8 6 7 5 0 0 0 0 0 0 11 7 8 4 19 14 554 263 
Clasa 

a IX - a 141 68 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 11 7 126 59 

Clasa 
a X - a 117 61 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 108 54 

Clasa 
a XI - a 139 60 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5 4 1 0 0 131 55 

Clasa 
a XII - a 133 66 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 1 1 128 63 

Clasa 
a X-a 

Profesională 
11 5 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 5 

Anul I 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 

Anul II 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 
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Promovabilitatea pe tranşe de medii în anul școlar 2018-2019 
 
 

Clasa 
Elevi promovati din care, cu media generala 

Total Fete 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10 

TOTAL 554 263 29 129 240 127 29 

Clasa a IX – a 126 59 4 29 60 31 2 

Clasa a X – a 108 54 4 30 48 21 5 

Clasa a XI – a 131 55 10 33 59 22 7 

Clasa a XII – a 128 63 10 31 45 32 10 

Clasa a X-a 

profesională 
11 5 1 2 4 4 0 

Anul I 28 14 0 4 10 9 5 

Anul II 22 13 0 0 14 8 0 
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Promovabilitate după specializare/calificare profesională în anul școlar 2018-2019 

 
 

Specializare 

Elevi 

promovati 

Clasa 

a IX-a 

Clasa 

a X-a 

Clasa 

a XI-a 

Clasa 

a XII-a 

Clasa a X-a 

profesionala 

Anul I 

Postliceal 

Anul II 

Postliceal 

Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete 

Elevi inscrisi in 
invatamantul 
liceal 

599 293 143 70 118 62 142 62 135 67 11 5 28 14 22 13 

TOTAL 

elevi  rămaşi 
554 263 126 59 108 54 131 55 128 63 11 5 28 14 22 13 

Ştiinţe ale 
naturii 

113 63 29 16 29 14 27 16 28 17 - - - - - - 

Tehnician 
analize produse 
alimentare 

126 35 31 13 22 9 28 12 24 11 - - - - - - 

Tehnician 
chimist de 
laborator 

90 55 20 16 14 11 34 15 22 13 - - - - - - 

Tehnician 
ecolog şi 
protecţia 
calităţii 
mediului 

123 58 27 10 37 24 19 9 43 20 - - - - - - 

Tehnician 
electrotehnist 

53 9 19 4 - - 23 3 11 2 - - - - - - 

Tehnician 
electromecanic  

9 1 - - 6 1 - - - - - - - - - - 

(Clasa a X-a 
profesionala) 
Operator 
industria de 
medicamente si 
produse 
cosmetice 

11 5 - - - - - - - - 11 5 - - - - 

Tehnician 
controlul 
calității 
produselor 
alimentare 
(Postliceal) 

28 14 - - - - - - - - - - 28 14 - - 

Tehnician 
laborant pentru 
protecția 
calității 
mediului 
(Postliceal) 

22 13 - - - - - - - - - - - - 22 13 
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Promovabilitate la examenul de bacalaureat, 2019 - seria curentă și serii anterioare 
 

Specializarea /Calificarea profesională 
Total 

promovați 

(cu serii anterioare) 

din total: absolvenți din  
anul curent 

Total 

TOTAL  42 33 

Ştiinţe ale naturii 19 14 

Tehnician ecolog pentru protecția calităţii 

mediului 
13 11 

Tehnician  chimist de laborator  3 3 

Tehnician analize produse alimentare 6 5 

Tehnician electrotehnist 0 0 

Tehnician in automatizari 1 0 

 
Promovabilitate pe tranșe de medii, la examenul de bacalaureat sesiunea 2019 - seria 

curentă 

 

Absolvenți 

2019 

Prezenti Reusiti 
din care, 

cu media generala 

Total Fete Total Fete 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 

95 50 33 20 25 8 0 0 

 

Promovabilitate Bacalaureat 2019 la Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu – serie curentă 

34,73% în cele două sesiuni;  

Media cea mai mare   – 7,66 
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1.3.3.Formarea şi perfecţionarea  personalului școlii 
 
În perioada 2018-2019 cadrele didactice ale colegiului nostru au fost cuprinse în diferite 

activităţi de formare continuă: 

 cursuri susținute în vederea obţinerii gradelor didactice definitiv, gradul II, gradul 

I;  

 cursuri organizate în colaborare cu Universitatea Politehnica București; 

 diverse cursuri organizate în colaborare cu CCD; 

 programe de perfecționare pentru formare si dezvoltarea competentelor 

personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii, chimiei, disciplinelor 

tehnice; 

 CNDIPT (Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele 

parteneriale –  revizuire SPP și curriculum); 

 CNEE (Competențe TIC în curriculum școlar, Evaluator de competențe);  

 ISE (Tinerii împotriva violenței); 

 CRJ (Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative) 

 

CURSURI ABSOLVITE DE CADRELE DIDACTICE IN ANUL SCOLAR 2018-
2019 
- Seminar "The National Geographic Learning Day-Global Perspectives On English 

Language Teaching"  

- Seminar Cambridge Day  

-Workshop "Bullying-Ul In Școli" in cadrul proiectului internațional "Projects For 

Schools, Projects For Us"  

- “Management Educational”  

- “Leadership In Educatie” 

- Management educațional în contextual dinamicii schimbărilor educaționale ale 

mileniului III-2013. Programul de formare continuă competente-cheie prin activitățile 

non-formale și extracurriculare  

- “Rolul comunicării în gestionarea clasei de elevi”  
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- Tehnici alternative în predarea matematicii  

  - Noi educații - Abordări inovative prin disciplina pregătirii pentru viață 

    
EVIDENȚA CADRELOR DIDACTICE CARE AU CURSURI ÎN DOMENIUL 

ASIGURĂRII CALITĂȚII  

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele  
cadrului didactic Denumirea cursului 

1 IȘFAN LILIANA Asigurarea calității în educație 

2 NICA MĂDĂLINA Asigurarea calității în educație 
Autoevaluare instituțională 

3 VRACIU LOREDANA Managementul calității în educație 

4 COJOCARU ILEANA Auditor pentru sistemele de managementul 
calității 

5 VASILIU DOINA Asigurarea calității în educație 
 
 
EVIDENȚA CADRELOR DIDACTICE CARE AU CURSURI DE MENTOR și 

FORMATOR 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele  
cadrului didactic Tipul cursului Anul dobândirii 

certificatului 
1 BUTA OTILIA Mentor 2011 
2 BUTA OTILIA Formator național 2015 
3 HUIDEȘ FELICIA Formator național 2013 
4 IȘFAN LILIANA Mentor 2011 
5 IȘFAN LILIANA Formator național 2015 
6 LUNGU DANIELA Mentor 2011 
7 LUNGU DANIELA Formator național 2015 

8 MITROI 
CERASELA Mentor 2011 

9 NICA MĂDĂLINA Mentor 2011 
10 NICA MĂDĂLINA Formator național 2015 
11 VASILIU DOINA Mentor și formator național  2011 
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EVIDENȚA CADRELOR DIDACTICE PERFECȚIONATE PRIN  

DOCTORAT/ MASTER/ STUDII APROFUNDATE/ STUDII 

POSTUNIVERSITARE  

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele  
Cadrului didactic 

Perfecționare 

1 BUTA OTILIA Studii postuniversitare 
2 BUTA OTILIA Master 
3 COJOCARU ILEANA Doctorat 
4 EFTIMIE MIHAELA Master 
5 GROSULEAC IOANA Master 
6 HUIDEȘ FELICIA Master 
7 HUIDEȘ FELICIA Studii postuniversitare 
8 IȘFAN LILIANA Doctorat 
9 IȘFAN LILIANA Master 
10 IȘFAN LILIANA Studii postuniversitare 
11 LUNGU DANIELA Studii postuniversitare 
12 LUNGU DANIELA Master 
13 MITROI CERASELA Studii postuniversitare 
14 MIRCEA ELENA Master 
15 NICA MĂDĂLINA Studii postuniversitare 
16 NICULAE MARILENA Master 
17 MIRCEA ELENA  Master 
18 STOICA CRISTINA Studii aprofundate 
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Situaţia perfecţionării cadrelor didactice din Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu" la 1 octombrie 2019 
 

Nr.   
Crt 

Numele şi 
prenumele 
profesor/ 
maistru 

instructor 

Statut 
titular/    

suplinitor 

Universitatea 
absolvită/       
facultatea/ 

Specializare - anul 
absolvirii 

Vechime în 
muncă/ vechime 
în învăţământ/ 
vechime în 
şcoală (ani) 

Master - 
Specializare - 

anul 
absolvirii 

Doctorat - 
Specializare 

- anul 
absovirii 

Anul 
obtine
rii def 

Anul 
obtinerii 

grd II 

Anul 
obtinerii 

grd I 

Cursuri absolvite (în curs 
de desfăşurare)  

 Denumire  

1 Constantin 
Daniela Titular 

Universitatea 
Bucuresti, 

Facultatea De 
Filologie 

29/29/23 Nu Nu 1992 1997 2005 

Om4306/01.06.2014  ” 
Incursiune In Designul 
Grafic”(15 Credite) 
“Gestionarea Situatiilor De 
Criza Din Scoala”(10 
Credite) 
“Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In  
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare Ecatalog”- 
Iulie 2015 
“Managementul Shimbarilor 
In  
Educatie” Martie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

2 Grosuleac 
Ioana Titular 

Universitatea 
Bucuresti, 

Facultatea De 
Litere-1994 

23/23/23 
U.B. 

Facultatea De 
Litere-1995 

Nu 1997 2002 2006 

““Competenta Educationala 
Si Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In  
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
“Managementul Shimbarilor 
In  
Educatie” Martie 2015 
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Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
“Comunicarea Si Negocierea 
Conflictelor In 
Managementul Educational”-
15 Credite-2018 
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

3 Badita Ana 
Maria Titular 

Universitatea Spiru 
Haret, Facultatea De 
Limba Si Literatura 

Romana, 2006 

12/12/2 

Universitatea 
Din Bucuresti, 
Facultatea De 
Litere, Teoria 

Si Practica 
Editarii - 2009 

Nu 2010 Nu Nu 

“Comunicarea Si Negocierea 
Conflictelor In 
Managementul Educational” 
15 Credite 
“Les Jeudidactiques” – “Le 
Projet D’etablissement” 
Sesiunea De Formare “La 
Journee Didier Fle” 

4 Mircea 
Elena Titular 

Universitatea Din 
Craiova, Facultatea 
De Litere Si Istorie, 
Romana-Engleza - 

1998 

21/21/8 

Unit Şi 
Diversit 

Culturală În 
Înv Şi 

Predarea Lb 
Engl În 
Context 

European, 
2007 

Nu 2000 2004 2011 

Formarea Continuă A 
Cadrelor Didactice Pentru 
Utilizarea Resurselor 
Informatice Moderne In 
Predarea Eficientă A Limbii 
Engleze Si Evaluarea La 
Nivel European A 
Competentelor Lingvistice” 
Id 62665-2013.“Management 
Si Leadership 
Educational”30 Credite-Dec. 
2014“Legislatie In Domeniul 
Managementului 
Educational”Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015-
Programul De Formare 
Continuă "Competențe-Cheie 
Prin Activitățile Nonformale 
Și Extracurriculare", 
Categoria De Competențe B, 
-Seminar "The National 
Geographic Learning Day-
Global Perspectives On 
English Language Teaching" 
(23 Martie 2019)--Seminar 
Cambridge Day (18 Mai 
2019)-;-Workshop 
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"Bullying-Ul In Școli" In 
Cadrul Proiectului 
Internațional "Projects For 
Schools, Projects For Us" 
(Iulie 2019)--Programul De 
Formare Continuă 
"Competențe-Cheie Prin 
Activitățile Nonformale Și 
Extracurriculare",  
-;Acordarea Primului –
Ajutor, 2015 2017-2018 - 
Curaj Civic                                                     
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

5 Ene Irina 
Natasa Titular 

Universitatea De 
Limbi Si Literaturi 

Straine 
13/13/4 Nu Nu 2010 2017   

Curs De Formatori – 2011 
Acordarea Primului-Ajutor - 
2016                                     
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

6 
Buica 

Valentin 
Adrian 

Titular 

Universitatea 
Bucuresti, 

Facultatea De Limbi 
Si Literaturi Straine-

2004 

15/15/14 Nu Nu 2008 - - 

Posdru 
I.D.3777-2012(10 Credite) 
Posdru I.D. 63122 
Aracip-2012 (25 Credite) 
Id 55668-2013(5 Credite) 
“Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In  
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
“Managementul Shimbarilor 
In  
Educatie” Martie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
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7 
Gaspar 
Adriana 

Elena 
Titular 

Universitatea Spiru 
Haret ,Bucuresti, 

Facultatea De Limbi 
Si Literaturi Straine-

2002 

18/18/17 

Universitatea 
Spiru Haret 
,Bucuresti, 

Facultatea De 
Limbi Si 

Literaturii 
Straine 2008 

Traduceri 
Specializate Si 

Tehnica 
Documantarii 
Terminologice 

- 2003 2011 - 

PosdruI.D.3777-2012(10 
Credite)Posdru I.D. 
63122Aracip-2012 (25 
Credite)Id 55668-2013(5 
Credite)“Competenta 
Educationala Si Stra-Tegiile 
Didactice Interactive In 
Invatamantul Europen.” 12 
CrediteMartie 
2015“Implementare 
Ecatalog”Iulie 
2015“Managementul 
Shimbarilor In Educatie” 
Martie 2015Acordarea 
Primului –Ajutor, 
2015“Management 
Educational” – 
2018“Leadership In 
Educatie”-2018 

8 Eftimie 
Mihaela Titular 

Universitatea 
Bucureşti, 

Facultatea De 
Fizică, Fizică - 1988 

31/31/24 

Tehnologia 
Informaţoei Şi 
Comunicatiilor 

În Educaţie, 
2007 

Nu 1992 1996 1999 

Curs De Formare Continuă 
“Abilitarea Pe Curriculum 
La Decizia Şcolii, La Nivel 
Interdisciplinar” (25 Credite)  
„Competente In Comunicare, 
Performanta In 
Educatie”2010-2013.(25 
Credite)   
Cnfp6545/12.12.2011 
„Managementul Situatiilor 
De Criza La Nivelul Unitatii 
Scolare” 
(30 Credite) 
“Legislatie In Domeniul 
Managementului 
Educational” 
(Sept 2014) 
“Management Si Leadership 
Educational”(30 Credite)-
Dec. 2014 
“Competenta Educationala Si 
Strategiile Didactice 
Interactive In  
Invatamantul Europen.” 12 
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Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
“Managementul Shimbarilor 
In  
Educatie” Martie 2014 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 

9 Huides 
Felicia Titular 

Universitatea 
Bucuresti-Facultatea 

De Fizica 1985 
34/34/29 

Tehnologia 
Informaţei Şi 

Comunicatiilor 
În Educaţie, 

2005 / 
Management 
Educational-

2005 

Nu  1988 1993 1998 

Utc-Buc. Reconv. Profes. 
Tic-2013(90 Credite) 
Formarea Prof. De 
Matematica Si Stiinte In 
Societatea Cunoasterii, 
Modul A Si B.(50 Credite) 
Eprof.-U.P.Bucuresti(25 
Credite) 
“Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In  
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Managementul Shimbarilor 
In  
Educatie” Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
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10 Georgescu 
Mariana Titular 

Universitatea 
Bucureşti/ Chimie - 
Fizică/ 1987/1996 

33/33/26 1995 Nu 1990 1994 1998 

Posdru –“Privind Catre 
Viitor E-Chimie2011 (25 
Credite)  . Tic Chimie 2011 
(10 Credite), “Abilitarea Pe 
Curriculum La Decizia Scolii 
La Nivel Interdisciplinar” 
2011(25 Credite). 
“Dezvoltarea Profesionala 
Continua Pe Componenta 
Instruirii Diferentiate A 
Elevilor 2012 (25 Credite) ” 
Formarea Continua A 
Profesorilor De Chimie In 
Societatea Cunoasterii”:  
“Abilitare Curriculara In 
Chimie”2014 (25credite) 
,”Managementul Carieirei 
Didactic”2014(25 
Credite).Competenta 
Educationala Si Stra-Tegiile 
Didactice Interactive In 
Invatamantul Europen.” 12 
CrediteMartie 
2015“Managementul 
Shimbarilor In Educatie” 
Martie 2015“Implementare 
Ecatalog”Iulie 
2015Acordarea Primului –
Ajutor, 2015 

11 
Bâltac 
Angela 
Simona 

Titular 

Universitatea 
Bucureşti/ 
Facultatea 

Matematică--1997 

22/22/6 

UPB-Studii 
Academice 

Postuniversitar
e De 

Informatica-
2002 

Nu 1999 2003 2007 

Dezvoltare Profesionala 
Continua Pe Componenta 
Instruirii Diferentiate A 
Elevilor2012(25 Credite) 
“Didactica Matematicii”-
2013(25 Credite) 
“Management Si Leadership 
Educational”(30 Credite)-
Dec. 2014 
“Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
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Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
Managementul 
Competentelor In Proiectele 
Educationale In Activitatile 
Extrascolare, 2015 

11 Niculae 
Marilena Titular 

Universitatea 
București/Fac. De 
Biologie/Biologie/ 

1996 

31/23/22 

Universitatea 
București/Fac. 
De Biologie 

/Neurobiologie
/ 1997 

Nu 1999 2012 2017 

“Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul European.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare E-
Catalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
“Rolul Comunicarii In 
Gestionarea Clasei De Elevi” 
– 15 Credite - 2018                                                                    
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

12 Hogas 
Alexandru Suplinitor 

Universitatea Buc. 
Facultatea De 

Geografie-1996 
21/20/9 

Gospodarirea 
Si 

Valorificarea 
Resusrselor 

De Apa 

Nu 2000 Nu Nu 

“Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 

13 Capra 
Razvan Suplinitor 

Universitatea 
Bucuresti-Facultatea 

De Istorie-2001 
12/12/5 Nu Nu 2006 Nu Nu 

Competenta Educationala Si 
Stra-Tegiile Didactice 
Interactive InInvatamantul 
Europen.” 12 CrediteMartie 
2015 “Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015-



24 
 

Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 

14 Ivan Gina Titular 

Universitatea 
Ecologică București 
– Fac. De Educație 

Fizică Și Sport-2001 

23/19/9 

Managementul 
Activitatilor 
Sportive  - 

2007 

Nu 2003 2007 2011 

Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”August 2015 

15 Vasiliu 
Doina Titular 

Institutul Politehnic 
Bucureşti - 

Facultatea De 
Tehnologie Chimică 

- Tehnologia 
Compuşilor 

Anorganici -1981 

38/35/35 Nu Nu 1990 1993 1997 

Upb - Curs De Mentor -
2011.  Manager Xxi Stagii 
De Pregătire Practică - 
Posdru. Managementul 
Unităţii De Învăţământ – 
2012 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 

16 Mitroi 
Cerasela Titular 

Institutul Politehnic 
Bucureşti - 

Facultatea De 
Chimie Industrială - 

Tehnologia 
Compuşilor 

Macromoleculari -
1990 

37/29/29 Nu Nu 1994 1998 2001 

 “Cultura Sanatatiisi Securit. 
Muncii”2014(20 Credite) 
-Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”August 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
“Rolul Comunicarii In 
Gestionarea Clasei De Elevi” 
– 15 Credite – 2018 
Management educational In 
Contextual Dinamicii 
Schimbarilor Educationale 
Ale Mileniului Iii-2013(18 
Credite). Programul De 
Formare Continua 
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Competente-Cheie Prin 
Activitatile Non-Formale Si 
Extracurriculare -2019 

17 Işfan 
Liliana Titular 

Universitatea 
Politehnica 
Bucureşti - 

Facultatea De 
Chimie Industrială - 

Tehnologia 
Substanţelor 

Organice - 1995 

26/20/20 

UPB - Coloraţi 
Neconvenţiona
li Şi Substanţe 
Tensioactive – 

1996 

U. P. Buc.-
Inginerie 
Chimică - 

2007 

2001 2005 2008 

U.Tehn.  De Construcții 
București – Reconversie 
Profesională – 2 Ani – 
2012(90 Credite) 
Upb - Curs De Mentor - 
2011.                       Curs 
Parteneriat Pentru Calitate - 
Posdru 57551 – 2011 
Curs-Managementul 
Educatiei-2013 
Managementul Calit. In 
Educatie 2013 
Curs In Legislatie Prin 
Management-2014 
Achizitii Publice-2014 
“Implementare 
Ecatalog”August 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
Jobs – Formarea Pentru 
Orientare Si Consiliere In 
Cariera A Elevilor-2018 
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! – 2018 
Management educational In 
Contextual Dinamicii 
Schimbarilor Educationale 
Ale Mileniului Iii-2013(18 
Credite). Programul De 
Formare Continua 
Competente-Cheie Prin 
Activitatile Non-Formale Si 
Extracurriculare -2019 
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18 Lungu 
Daniela Titular 

Institutul Politehnic 
Bucureşti - 

Facultatea De 
Chimie Industrială - 

Tehnologia 
Compuşilor 

Anorganici  - 1990 

29/29/22 

“Controlul Si 
Expertiza 

Produselor 
Alimentare”  
Craiova 2015 

Nu 1994 1997 2003 

Universitatea Politehnica 
București - Curs De Mentor -
2011(25 Credite)U.Tehnică 
De Construcții București - 
Reconversie Profesională - 
Educaţie Tehnologică – 
2012(120 Credite)-
Competenta Educationala Si 
Stra-Tegiile Didactice 
Interactive InInvatamantul 
Europen.” 12 CrediteMartie 
2015“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015“Curs 
Formator”-Iunie 
2015Acordarea Primului –
Ajutor, 2015                                  
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

19 
Stoica 
Elena 

Cristina 
Suplinitor 

Univ. Pol. Bucureşt- 
Stiinta Materialelor 
Si  Chimie Aplicata  

- Facultatea De 
Chimie Alimentară - 

2009 

8/8/8 

Univ. Pol. 
Bucureşt- 

Stiinta 
Materialelor Si  

Chimie 
Aplicata  - 

Fac. Chimie 
Alimentară - 

2011 

Nu 2014 - - 

Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
Jobs – Formarea Pentru 
Orientare Si Consiliere In 
Cariera A Elevilor-2018 
   Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! - 2018 

20 Buta Otilia Titular 

Universitatea 
Politehnica 
Bucureşti - 

Facultatea De 
Chimie Industrială - 

Tehnologia 
Substanţelor 

Anorganice - 1997 

19/19/19 

“Controlul Si 
Expertiza 

Produselor 
Alimentare” 

Nu 2000 2004 2008 

Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Curs Formator”-Iunie 2015 
“Implementare 
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Ecatalog”Iulie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 
Jobs – Formarea Pentru 
Orientare Si Consiliere In 
Cariera A Elevilor-2018 
 Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! – 2018 
Management educational In 
Contextual Dinamicii 
Schimbarilor Educationale 
Ale Mileniului Iii-2013(18 
Credite). Programul De 
Formare Continua 
Competente-Cheie Prin 
Activitatile Non-Formale Si 
Extracurriculare -2019 

21 Tanasa 
Adrian Suplinitor 

Universitatea Spiru 
Haret, Fac. 

Matematica-
Informatica-2002 

15/15/15 Nu Nu - - - 

Sistemul Informatic Integrat 
Alinvatamantului Din 
Romania-Cod. Smis 392144   
-2014. 
Implementare Ecatalog”Iulie 
2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015 

22 Nica 
Mădălina Titular 

Universitatea 
Politehnica 
Bucureşti - 
Facultatea 

Energetică -  
Industrială - 1996 

23/23/23 Nu Nu 1998 2001 2005 

Upb - Curs De Mentor -
2011.(25 Credite  Ccd - 
Autoevaluarea Instituţională 
- 2011. (25 Credite) -
Competenta Educationala Si 
Stra- 
Tegiile Didactice Interactive 
In 
Invatamantul Europen.” 12 
Credite 
Martie 2015 
“Curs Formator”-Iunie 2015 
“Implementare 
Ecatalog”Aprilie 2015 
Acordarea Primului –Ajutor, 
2015                                                       
Școala Bucureșteană 
Dezbate, Alege! – 2018 
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Management educational In 
Contextual Dinamicii 
Schimbarilor Educationale 
Ale Mileniului Iii-2013(18 
Credite). Programul De 
Formare Continua 
Competente-Cheie Prin 
Activitatile Non-Formale Si 
Extracurriculare -2019 

23 

Poenaru 
Ştefan - 
maistru 

instructor 

Titular 

Scoala Tehnică De 
Maiștri – 1981 – 
Electromecanic 

AMA 

45/22/22 Nu Nu 1996 1999 2006 Pensionar 

24 Tudor 
Magda Suplinitor 

U. Din Bucuresti. 
Fac. Teologie 

Ortodoxa-2011 
8/7/5 

U. Din 
Bucuresti- 

Fac.Teologie 
(Studii 

Religioase Si 
Educatie 

Crestina)-2013 

- 2015 - - 

Modul I Si Ii (Dppd, Niv. Ii)-
30 Credite-2013 
.“Implementare 
Ecatalog”Sept. 2015 

25 

STAN 
CAMELIA 
GHEORG

HITA 

Titular 
Bucureşti/ 
Facultatea 

Matematică--1999 
19/17/2     2001 2019   

Managementul Proiectelor 
Educationale-20 Credite-

2017 
Aspecte Metodice Ale 

Predarii Matematicii La 
Clasa A Ix-A – 2017 

Tehnici Alternative In 
Predarea Matematicii-25 

Credite-2018 

26 

IVANOVI
CI-

HUŢANU 
MIRELA 

Suplinitor 

Univ “Al Ioan 
Cuza” Din 

Iasi/Matematica/Mo
dele Matematice Si 
Statistica Aplicata 

5/4/1 

Modele 
Matematice Si 

Statistica 
Aplicata-2012 

        Consiliere Si Orientare – Ccd 
Botosani 

27 
POPESCU 
-ARGES 
ALINA 

Titular 

Universitatea Din 
Bucuresti, 

Facultatea De 
Biologie, 

Specializarea 
Ecologie, 1996 

22/17/1 

Controlul, 
Expertiza Si 
Securitatea 

Alimentara In 
Agroturismul 

Ecologic, 2009 

  2003 2007 2011 

Managementul Calitatii In 
Educatie, 2013, Comunicarea 

Eficienta Si Medierea 
Conlictelor, 2013,Curs De 

Formator, 2017, 
Managementul Activitatilor 

Extrascolare, 2017  
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Noi Educatii - Abordari 
Inovative Prin Disciplina 

Pregatirii Pentru Viata, 2018 

28 
CÎŢESCU 
PETRUTA 
CRISTINA 

Suplinitor 

Academia De Studii 
Economice, 

Facultatea De 
Economie       , 2006 

11/11/2018 
Marketing Si 

Comunicare In 
Afaceri, 2008 

  2019     Modulul Psihopedagogic I Si 
Ii,  

29 

DODUN 
DES 

PERRIER
ES 

CLARISSA 
IOSEFINA 

Profesor 
Asociat 

Universitatea Din 
Bucuresti, 

Facultatea De Limbi 
Romanice Si 

Orientale, 1975 

46/46/2     1978 1983 1993   

30 RASOGA 
ION 

Profesor 
Asociat 

Maistru Pentru 
Tehnologie Chimica 46/46/1             

31 NEACSU 
ELIZA 

Profesor 
Asociat 

Universitatea 
Valahia Din 
Targoviste, 

Facultatea De 
Ingineria 

Materialelor Si 
Tehnologie, 

Specializarea 
Tehnologia 
Prelucrarii 

Produselor Agricole, 
1998  

20/20/8     2001 2007 2010 

Managementul Activitatilor 
Extracurriculare Si 

Nonformale - 15 Credite, 
Curs Vocational In 
Domeniul Protectiei 

Consumatorilor, 2015, 
Sesiune De Formare Cum 

Lucram Cu Tinerii Cu 
Dizabilitati, Integrarea 

Elevilor Si Studentilor Cu 
Dizabilitati In Licee Si 

Facultati, 2015, Simpozionul 
National Dezvoltarea 

Creativitatii Elevilor Prin 
Foloisrea Unor Metode 

Alternative De Invatare Si 
De Evaluare - Proiectul. 
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32 CINCA 
ALINA Suplinitor 

Universitatea Din 
Pitesti, Facultatea 

De Stiinte, 
Specializarea 
Ecologie Si 

Protectia Mediului, 
2009 

 

Universitatea 
Ecologica Din 

Bucuresti - 
Management 

Resurse 
Naturale, 2012 

 2018 Nu Nu 
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EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC CARE 

ARE CURSURI DE FORMARE/ PERFECȚIONARE ÎN ULTIMII 5 ANI 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele Funcţia Tipul formării/perfecţionării 

1 VOICU 
ASPADIA Secretar 

Curs  Gestionarea documentelor 
școlare – CCD 
Perfecționare secretariat, CCD 
Implementarea e-Catalog 

2 VOICU 
CRISTINA Secretar 

Licență – Universitatea Dimitrie 
Cantemir – Facultatea management 
comercial 
Curs Contabilitate, EUROCOR 
Perfecționare contabilitate, CCD 

3 FUNDĂȚEANU 
GENUA 

Administrator 
de patrimoniu 

Curs Administrator de patrimoniu, 
CCD 
Perfecționare administrator, CCD  

4 BANȚĂ 
CARMEN 

Ajutor 
programator 

Curs Bibliotecar – CCD 
Perfecționare secretariat, CCD 
Implementarea e-Catalog 

5 ROTARU DIȚA Muncitor 
Curs de instruire pivind însușirea 
noțiunilor fundamentale de igienă 
MODUL II 2017 

6 GHINEA 
MARIANA Muncitor 

Curs de instruire pivind însușirea 
noțiunilor fundamentale de igienă 
MODUL II 2017 

7 NEGREA 
SMARANDA  Muncitor 

Curs de instruire pivind însușirea 
noțiunilor fundamentale de igienă 
MODUL II 2017 

8 CUCOȘ 
AURICA  Muncitor 

Curs de instruire pivind însușirea 
noțiunilor fundamentale de igienă 
MODUL II 2017 
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Partea a 2- a.  Analiza nevoilor 
 
Analiza învăţământului profesional şi tehnic  

Prin Strategia Europa 2020, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un 

rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi 

înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces. 

În acest context trebuie depuse toate eforturile pentru un IPT de calitate care să fie 

dezvoltat în condiţiile descentralizării funcţionale şi al implicării partenerilor sociali la 

adoptarea deciziilor în acest segment. În capitolul destinat IPT se analizează evoluţia 

populaţiei şcolare, situaţia resurselor umane în IPT, numărul de elevi care revin unui cadru 

didactic, orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a, oferta de formare 

profesională, care este în mare parte adaptată la cerinţele pieţii muncii stabilite în urma 

analizelor în cadrul şedinţelor CLDPS. 

În acelaşi timp, inspectoratele şcolare ale municipiului Bucureşti, respectiv judeţul 

Ilfov trebuie să realizeze acţiuni concrete pentru creşterea ponderii IPT de la nivel regional, 

de la 35,6% înregistrată în anul şcolar 2015-2016, în scădere continuă din anul şcolar 2009-

2010 de la 47%, în aşa fel încât să se atingă ponderea de 60% recomandată de Strategia 

educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, strategie 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 317/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 

bis/06.05.2017. 

În ceea ce priveşte gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici, se 

poate observa că la nivelul regiunii, această pondere este pentru anul şcolar 2016-2017 de 

aproximativ 76%, în condiţiile în care, la nivelul judeţului Ilfov, acesta este maxim de 

100%, iar la nivelul municipiului Bucureşti este de numai 72,8%. 

Având în vedere că regiunea Bucureşti Ilfov are cel mai mic număr de parteneriate 

încheiate pentru formarea profesională iniţială prin învăţământ profesional (133), faţă de 

4.726 de parteneriate încheiate la nivel naţional, se recomandă realizarea de acţiuni 

concrete pentru atragerea operatorilor economici către unităţile de învăţământ profesional 

şi tehnic. 
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PRIORITĂŢI LA NIVEL EUROPEAN ȘI NAŢIONAL  
 
CONTEXTUL EUROPEAN  
 

Strategia pe termen lung pentru creşterea competitivităţii economice, prosperităţii şi 

coeziunii sociale în UE are ca bază educaţia şi pregătirea. Strategia EUROPA 2020 

propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, 

care să ajute Uniunea Europeană să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a 

forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.  

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie):  

- dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională;  

- implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF;  

- asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior 

şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor 

cerute pentru  angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii; 

- promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social.  

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele 

de învățare de-a lungul vieții; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 

terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii10 din sistemele de educație și formare, 

ar trebui să fie sub 10 %; 
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5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați11 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, 

care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea 

anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

 
 
 
 
CONTEXTUL NAȚIONAL  
 

Guvernul României şi-a asumat politic răspunsul la invitaţia adresată de Comisia 

Europeană ţărilor candidate de a se asocia procesului de dezvoltare a sistemelor de educaţie 

şi de formare profesională în conformitate cu planul de lucru pentru implementarea celor 

3 obiective strategice stabilite de Consiliul European, la Barcelona.  

Reformarea sistemului educaţional românesc, vizează printer altele:  

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu 

Cadrul European al Calificărilor;  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului ;  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem; 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate;  

6. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane;  

7. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;  

8. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor;  

9. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar. 
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Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 

2016- 2025 are următoarele obiective strategice şi direcţii de acţiune: 
 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din 

grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 

și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 

la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 

la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014; 
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b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 

4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin 

strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos: 
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PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 
 
Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, situat în partea de sud-est a capitalei, zonă 

cu o puternică tradiţie industrială, prin structura sa educaţională, poate asigura şcolarizarea 

la toate nivelurile, realizând în acelaşi timp şi o acoperire parţială a nevoilor de instruire 

superioară prin instituţii de învăţământ superior şi colegii universitare.  

Obiective, măsuri și acțiuni la nivelul Regiunii București-Ilfov privind educația și 

formarea profesională:  

1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională:  

a) Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor între furnizorii de formare profesională, 

instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare și dezvoltare și o gamă largă de 

actori interesați, inclusiv parteneri sociali, companii private și societatea civilă;  

b) Dezvoltarea sistemului partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie la 

asigurarea forței de muncă necesară la nivel regional şi local;  

c) Stabilirea la nivelul universității a unor structuri consultative formate din reprezentanți 

ai mediului economic, academic, cultural și profesional extern menite să ofere sprijin 

universității, dar și instituțiilor/organizațiilor din comunitățile locale;  

d) Implementarea unor sisteme de colectare și evaluare continuă a feedback-ului de la 

instituții și companii, de la angajatori la universități cu privire la cantitatea și calitatea 

absolvenților și de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori cu privire la eventualele 

oportunități legate de necesarul de cunoștințe și competențe specifice; 

 2.  Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot 

parcursul vieții:  

a) Asigurarea de servicii de formare şi îndrumare personalizate, centrate pe învățare, pe 

formarea de abilități și competențe individuale, într-o societate a conectivității;  

b) Asigurarea formării profesionale/ actualizarea profesională pentru educatorii și 

formatorii de adulți;  

c) Îmbunătăţirea calificării inspectorilor școlari, directorilor de școli, profesorilor şi altor 

categorii de personal din educaţie şi sprijinirea formării iniţiale şi continue a acestora; 
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 d) Diversificarea programelor educaționale și de formare profesională şi promovarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii;  

e) Formarea profesională pe tot parcursul vieţii, calificarea și recalificarea forței de muncă 

pentru a facilita adaptarea acestora la noile procese tehnologice şi ocuparea în sectoare cu 

potențial de creștere economică;  

f) Susținerea investițiilor în dezvoltarea programelor de orientare și formare profesională 

pentru creșterea nivelului de competențe ale forței de muncă;  

g) Modernizarea infrastructurii zonelor rurale și înființarea de unități/ instituții de 

învățământ și centre de formare profesională, precum și furnizarea de programe integrate 

pentru facilitarea mobilității ocupaționale și geografice a persoanelor inactive din mediul 

rural.  

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților:  

a) Promovarea unor pasarele flexibile între învățământul profesional și tehnic și 

învățământul superior, între specializări/profile și în cadrul unui program de studii, în 

contextul cadrelor naționale de calificări;  

b) Elaborarea unor trasee clare de tranziție de la învățământul profesional şi forme de 

învățământ secundar la învățământul terțiar;   

c) Facilitarea transferurilor și a traseului profesional al tinerilor între diverse forme și 

niveluri de învățământ, în special de la învățământul secundar către cel terțiar și mai departe 

către învățarea pe tot parcursul vieții;  

d) Recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale;  

e) Formarea personalului din universităţi cu atribuţii în evaluarea și certificarea învățării 

anterioare. 

 4.  Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și tehnic: 

a) Adoptarea unor măsuri specifice pentru grupurile slab reprezentate (grupuri 

dezavantajate și studenți netradiționali -- tineri din mediul rural, din rândul populației 

sărace, al minorităților, al persoanelor cu disabilități);  

b) Introducerea unor modalități de învățare flexibile;  
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c) Dezvoltarea, acolo unde nu există, a unui învățământ superior orientat spre domeniul 

profesional sau tehnic, în completarea educației universitare;  

d) Lansarea unui program de acordare de credite pentru continuarea studiilor în condiții 

favorabile pentru elevi; Dezvoltarea campusurilor educaţionale preuniversitare şi a 

parcurilor tehnologice de nivel superior care să ofere baza logistică pentru sistemele de 

reîmprospătare a cunoştintelor, de recalificare şi de dobândire de noi statusuri ocupaţionale 

adecvate cerinţelor de pe piaţa muncii pentru adulţi, alături de alte facilităţi create anume 

în acest scop. 

(PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025) 

 
2.1. Analiza mediului extern  
 
2.1.1.Piaţa muncii 

 
Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” este o şcoală cu tradiţie într-unul 

dintre domeniile importante – Protecţia mediului, domeniu aflat într-o continuă dezvoltare, 

cât mai ales în domeniul Chimie industrială și domeniul  Industrie alimentară. 

Apariţia agenţiilor regionale şi locale de mediu şi a firmelor particulare în domeniu, 

va influenţa solicitarea de forţă de muncă adecvat pregătită. Modernizarea echipamentelor 

partenerilor economici tradiţionali pentru a face faţă concurenţei, va implica un necesar de 

formare pentru personalul deja angajat. Centrele de instruire şi documentare din domeniu 

nu au capacitatea necesară pentru a absorbi tot personalul cu necesar de dezvoltare 

profesională într-un timp scurt.  Domeniile vizate de formare sunt atractive prin câştigurile 

mari care pot fi obţinute de către cei angajaţi în domeniul protecţiei mediului. 

 
CATEGORII DE CLIENŢI 
1. Cadre didactice:  profesori 
                             ingineri profesori 
                             maiştri instructori 
                             alte categorii de cadre didactice 
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2. Comunitatea locală 
 
Unitatea de învăţământ colaborează strâns cu membrii comunităţii locale prin: 

▫ Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale privind creşterea 

adecvării ofertei educaţionale la specificul comunitar şi creşterea importanţei şcolii 

ca focar de civilizaţie; 

▫ Organizarea de cursuri/forme de pregătire pentru satisfacerea nevoilor şi la cererea 

comunităţii locale. 

CONCURENŢI    

1. Centrele de instruire şi documentare ale partenerilor economici tradiţionali 

2. Alţi furnizori de pachete de  formare în domeniu. 

3. Alte centre de formare continuă a cadrelor didactice  

            Firmele din domeniu, care îşi evaluează singure competenţa personalului angajat 

sau la angajare, fără a apela la standardele ocupaţionale şi instrumentele de evaluare 

asociate existente în domeniu.  

 
2.1.2.Conform PLAI REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV  
 
              Municipiul Bucureşti are o structură a ocupării în principalele sectoare economice 

similară cu cea din statele membre UE. În Bucureşti a scăzut rata şomajului, scădere 

determinată şi de plasamentele investitorilor străini în capitală, dar şi în zonele limitrofe 

Bucureştiului, care au condus la creşterea gradului de ocupare mai ales pentru forţa de 

muncă tânără şi cu pregătire medie superioară. În prezent Bucureştiul se confruntă cu un 

deficit de forţă de muncă. 

              Oferta de locuri de muncă la nivelul municipiului Bucureşti a crescut constant, an 

de an (vezi graficele pe domenii de activitate cu nivelul şomajului şi al locurilor de muncă) 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 

învăţământul profesional şi liceal tehnologic – în cele ce urmează vom prezenta domeniile 

cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii care au locuri de muncă 

în creştere, şomaj în scădere, balanţă locuri de muncă - şomeri pozitivă.  

Profilul dominant la nivelul capitalei din perspectiva cererii de forţă de muncă pare să 

fie dat de următoarele domenii în care se înregistrează un număr important de locuri de 

muncă vacante: Mecanică, Comerţ, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Economic, 

Industrie textilă şi pielărie, Turism şi alimentaţie. 

 

Datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Baza de date TEMPO) pentru regiunea 

Bucureşti Ilfov, ne arată că locurile de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale 

au crescut în anul 2015 cu 3.087 faţă de anul precedent, ajungând la 12.372. Creşterea 

continuă începând cu anul 2010, când se înregistrau numai 5.478 locuri vacante, nu a făcut 

totuşi să se egaleze cifra record a numărului de locuri vacante înregistrate în anul 2008, de 

24.045. În anul 2015, numărul locurilor vacante la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov 

reprezintă 24,77% din numărul total al locurilor de muncă vacante de la nivel naţional. 

 

La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în anul 2015, cele mai multe locuri de muncă vacante 

au fost în grupa majoră Specialişti în diverse domenii de activitate (4.867locuri), urmată 

de Lucrători în domeniul serviciilor (1.981 locuri) şi de Tehnicieni şi alţi specialişti din 

domeniul tehnic (1.348 locuri). 

În ceea ce priveşte evoluţia în perioada 2011-2015, numărul locurilor de muncă au crescut 

pentru toate grupele majore de ocupaţii, mai puţin pentru Muncitori necalificaţi pentru care 

se înregistrează în anul 2015 o scădere cu 42 de locuri de muncă vacante. 
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2.1.3.Prezentarea concluziilor, sintetic, pe domenii de formare profesională 
oferite de şcoala noastră 
 
Prognoza cererii de formare profesională 
 
Structura cererii potențiale de forță de muncă în ipotezele scenariului moderat, la nivel 

național în funcție de domeniile de formare ale IPT este prezentată în tabelul de mai jos, în 

evoluție prognozată la orizontul anilor 2017-2020. Domeniul Mecanică concentrează în jur 

de un sfert din cererea potențială de forță de muncă, iar importanța acestuia pare să crească 

la orizontul 2020, la fel ca și domeniile Comerț și Economic care totalizează peste 25% din 

cererea potențială relevantă pentru IPT. Și domeniile Electric, 

Electromecanică și Electronică automatizări cresc ca și pondere în cererea potențială 

relevantă pentru absolvenții de IPT, însă ponderea lor se situează la nivele relativ reduse. 

Cererea potențială pentru absolvenții domeniilor Fabricarea produselor din lemn și 

Industrie alimentară este în scădere la orizontul 2020, la nivel național. 

Prognoza structurii cererii potențiale, în ipotezele scenariului moderat, pe domenii de 

formare profesională din IPT, la nivel național în perspectiva 2017-2020 (%): 
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2.1.4.Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în 
Regiunea Bucureşti – Ilfov 
 

Domeniul de educaţie şi formare 
profesională 

Ponderi 
previzionate ale 

cererii de formare 
profesională 

pentru 2013-2020 
(%) 

Agricultură 1,2 
Chimie industrială 0,8 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8,4 
Comerţ 17,4 
Economic 19,7 
Electric 5,1 
Electromecanică 1,0 
Electronică şi automatizări 0,5 
Fabricarea produselor din lemn 0,9 
Industrie alimentară 1,0 
Industrie textilă şi pielărie 5 
Materiale de construcţii 0,2 
Mecanică 29 
Turism şi alimentaţie 4, 
Protecţia mediului (şi resurse naturale) 4,9 
Tehnici poligrafice 0,7 
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2.1.5. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în 
municipiul Bucureşti  
 

În regiunea Bucureşti-Ilfov, spre orizontul anului 2020, în ipotezele scenariului 

moderat, cererea  potenţială de forţă de muncă înregistrează uşoare creşteri per total. 

Activităţile economice în cazul cărora se observă o cerere potenţială de forţă de muncă în 

scădere sunt agricultura, industria prelucrătoare, construcţiile şi comerţul. Creşteri se pot 

nota în sectoarele transport, depozitare si comunicatii, hoteluri şi restaurante, tranzacţii 

imobiliare, intermedieri financiare, tranzactii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor, în învăţământ şi în sănătate şi asistenţă socială. 

Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, în 

scenariul moderat, pe activităţi economice (persoane): 

 
Din punctul de vedere al domeniului de calificare specific liceului tehnologic şi 

învăţământului profesional, cele mai multe locuri de muncă pentru care firmele au angajat 

absolvenţi ai promoţiei 2010 necesitau calificări din domeniile comerţ (29,2%), turism şi 

alimentaţie (16,5%), industrie alimentară (13,5%) şi mecanică (11,5%).  
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În ceea ce priveşte domeniile de calificare specifice şcolilor postliceale, cele mai 

multe locuri de muncă pentru care firmele au angajat absolvenţi ai promoţiei 2010 

necesitau calificări din domeniile informatică (35,7%), sănătate şi asistenţă pedagogică 

(27%) şi servicii (26,5%). 

Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creşteri, după domeniul de 

calificare - ocupaţii relevante pentru învăţământul postliceal (%) se poate regăsi în figura 

de mai jos: 

 
Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creşteri, după domeniul de 

calificare – ocupaţii relevante pentru liceul tehnologic sau învăţământul profesional (%) se 

poate regăsi în figura de mai jos: 

 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 
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2.1.6.Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul 
regiunii 
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Ponderea din cererea 
pieţei muncii pentru 
calificari de nivel 2 şi 

3 în 2017 

Pondere nivel 3 pentru 
continuarea studiilor în 
învăţământ superior în 

2017 (asigurarea 
benchmark european) 

Ponderi nivel 2 şi 3 în oferta 
educaţională a IPT - ieşiri în 

2017 

Total    
Calificări 
specifice nivelului 
3 de calificare 

36% 27% 63% 

Calificări 
specifice nivelului 
2 de calificare 

64%  37% 
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2.1.7.Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru 
ÎPT.Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor 
de muncă vacante înregistrate la AMOFM 
 

 Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii este 

deosebit de importantă, iar din analiza făcută din Balanţa şomaj-locuri de muncă 

vacante la nivelul municipiului Bucureşti putem spune că: 

 Profilul dominant al municipiului Bucureşti al cererii de forţă de muncă este 

dat de următoarele domenii: mecanică, economic, electric, industrie 

alimentară, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, electronică automatizări. 

 Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii 

(locuri de muncă vacante în creştere, şomaj în scădere/fructuant, balanţă 

locuri de muncă vacante – şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare) sunt: 

comerţ, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, economic, industrie 

alimentară. 

(Extras din PLAI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2016-2025) 

 

Rata ridicată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor (10,2% în anul 2014) 

conduce la următoarele recomandări: 

- adaptarea permanetă a ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii pentru liceul 

tehnologic şi creşterea ponderii de răspuns pozitiv la solicitările directe ale operatorilor 

economici pentru şcolarizarea în  învăţământul profesional; 

- creşterea numărului de acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din 

gimnaziu pentru a conştientiza avantajele parcurgerii unui traseu profesional, care poate să 

le ofere şi un certificat de competenţe, dar şi posibilitatea continuării studiilor la nivel 

superior, inclusiv către învăţământul superior; 
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- orientarea unităţilor de învăţământ spre programe de formare profesională atât pentru 

formarea profesională iniţială, cât şi pentru cea continuă, din perspectiva învăţării pe tot 

parcursul vieţii; 

- informarea, folosind toate căile mass media, a unui număr considerabil de operatori 

economici din regiunea Bucureşti Ilfov asupra posibilităţii de implicare în derularea 

stagiilor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional, în vederea selectării 

ulterioare din rândul absolvenţilor a viitoarei forţe de muncă; 

- întărirea parteneriatului instituţional al Inspectoratelor Şcolare cu Agenţiile pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă din regiune şi cu autorităţile publice locale în vederea adoptării 

de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru scăderea şomajului în rândul 

tinerilor. 

 

Evoluţiile prognozate ale numărului de locuri de muncă la nivel sectorial şi pe activităţi ale 

sectoarelor economice, ne conduc spre următoarele recomandări: 

- identificarea periodică a necesarului de formare profesională prin realizarea de studii la 

nivel regional, cu detaliere la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov; aceste 

studii se pot realiza în parteneriat cu asociaţiile profesionale, confederaţiile patronale din 

regiune, entităţi interesate în a se implica în asigurarea de forţă de muncă bine pregătită şi 

de calitate companiilor pe care le reprezintă; 

- adaptarea proiectelor planurilor de şcolarizare la solicitările pieţei muncii, cu orientare 

spre noile tehnologii şi către sectoarele economice cu potenţial de creştere la nivel regional; 

- actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care predau în învăţământul 

profesional şi tehnic prin participarea la stagii de pregătire la operatorii economici; 

- îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale tutorilor de practică de la operatorii 

economici care se implică în stagiile de pregătire practică a elevilor; 

- recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale nonformală şi informală; 

- creşterea accesului la educaţie în condiţii de calitate a procesului instructiv educativ, 

derulat în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la operatorii economici; 
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- identificarea cauzelor pentru care elevii din gimnaziu şi părinţii acestora nu aleg într-o 

măsură mai mare continuarea studiilor în învăţământul profesional şi tehnic; 

- identificarea măsurilor care se pot lua pentru elevii din rural şi din categorii socio 

economice  defavorizate care nu pot continua studiile. 

Având la bază recomandările de mai sus, dar şi structura cererii potenţiale, în perspectiva 

anului 2020, se recomandă următoarele ponderi pe domenii de pregătire la nivelul regiunii 

Bucureşti Ilfov: 
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2.1.8. Implicaţiile pentru IPT 
 

 Unităţile ÎPT sunt încurajate să adopte o serie de măsuri pentru creşterea ocupării la 

nivelul municipiului Bucureşti, cum ar fi: 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în 

special în cele privind oferirea unor noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc 

de muncă după absolvirea şcolii; 

 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 

autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a 

absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar; 

 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  

 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva 

învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

 Datorită participării scăzute a angajaţilor la programe de formare continuă - în 

contrast cu nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), 

decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a 

economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare 

la locul de muncă, etc. se recomandă unităţilor şcolare din ÎPT să se implice activ pentru 

a deveni furnizori de formare pentru adulţi pentru: 

 - reconversia profesională a angajaţilor care sunt în perspectiva pierderii 

locului de muncă adecvarea calificării cu cerinţele locului de muncă pe care 

îl ocupă; 

 - creşterea nivelului de calificare a angajaţilor şi dobândirea de noi 

competenţe necesare adaptării la schimbările tehnologice din întreprinderi;  

 - recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor 

dobândite pe cale formală şi informală; 

 - diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. 

programe de formare la distanţă, consultanţă, etc. 
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O oportunitate de derulare a astfel de programe de formare profesională continuă de către 

unităţile şcolare din ÎPT o constituie accesarea fondurilor structurale, respectiv realizarea 

de proiecte pentru Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.3 din Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Detalii la adresa de web 

www.fseromania.ro .  

 Chiar dacă municipiul Bucureşti reprezintă în întregime mediu urban, avem 

în IPT foarte mulţi elevi care provin, în special din judeţul Ilfov. Pentru a 

reduce diferenţele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de 

urban - obligă la: 

 - asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate şi asigurarea de 

condiţii optime de deplasare al elevilor din mediul rural către mediul urban 

în vederea şcolarizării;  

 - măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul 

rural şi din categorii defavorizate economic şi social care aleg să se 

şcolarizeze în capitală. 

 Alte recomandări foarte importante pentru IPT ar fi: diversificarea ofertei de formare şi 

adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de formare la distanţă, 

consultanţă, etc.; acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în 

programe de formare continuă pentru adulţi; autorizarea şcolilor ca centre de evaluare-

validare a competenţelor profesionale obţinute în alte contexte decat cele formale. 

 Evoluţia balanţei locurilor de muncă vacante, precum şi analizele privind 

evoluţia forţei de muncă,  aduc în prim plan adoptarea unor măsuri din 

partea unităţilor ÎPT, prin: 

 - realizarea planificării strategice pe termen lung a ofertei de calificare, 

corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), 

http://www.fseromania.ro/
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unitate şcolară (PAS)1; este foarte importantă corelarea acţiunilor 

prevăzute în PAS cu cele prezentate în PRAI şi PLAI; 

 - proiectarea planurilor de şcolarizare trebuie gândită având în vedere că 

aceasta trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi nevoile în 

creştere în domeniul industriei (cu accent pe creşterea nivelului de calificare 

şi noile tehnologii). 

 

2.1.9. Prognoza absolvenţilor de gimnaziu/intrări în clasa a IX-a pentru 
perioada 2016 – 2025 
 
            Pentru a vedea o evoluţie coerentă a proiectării planului de şcolarizare, trebuie să 

avem în primul rând o imagine asupra numărului de elevi care vor finaliza gimnaziul în acei 

ani şcolari şi care vor opta să urmeze liceul. 

            Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul gimnazial a suferit variaţii în perioada 

2007-2015, scâzând la nivelul regiunii cu 1.574 persoane, ceea ce reprezintă un procent de 

aproximativ 2%, considerabil mai mic decât cel ce reprezintă scăderea de la nivel naţional 

de aproape 16%. Scăderea s-a înregistrat numai pentru municipiul Bucureşti, de la 59.982 

elevi înscrişi în anul 2007-2008 la 58.290 elevi înscrişi în anul 2015-2016; în judeţul Ilfov 

se remarcă o uşoară creştere de la 12.192 elevi în 2007-2008 la 12.310 elevi în 2015-2016. 

             În ceea ce priveşte învăţământul liceal, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov se 

remarcă o scădere cu 19,35% în perioada 2007-2015, scădere resimţită aproape în totalitate 

la nivelul capitalei, de la 84.850 elevi în anul 2007-2008 la 67.129 elevi în anul 2015-2016. 

            Însumând toate cifrele, se poate concluziona că învăţământul profesional şi tehnic 

din regiunea Bucureşti Ilfov este în scădere continuă din anul 2004-2005, când se înregistra 

la nivel regional o pondere de 50,3%, ajungându-se în anul 2015-2016 la 35,6%, în 

condiţiile în care obiectivul strategic 2 din Strategia educaţiei şi formării profesionale din 

România pentru perioada 2014-2020 se referă la „Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în 
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învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 

49,8% în 2014”.  

 
 
Trebuie să se depună eforturi considerabile pentru creşterea atractivităţii IPT, căci, şi în 

condiţiile în care numărul de absolvenţi de clasa a VIII-a este mare, fără o consiliere 

adecvată, aceştia vor alege tot liceul teoretic. În tabelul următor se precizează ponderile 

corespunzătoare ţintelor PLAI pentru 2020 în vederea proiectării planului de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2019-20:  

 

Domeniu de pregătire                            
Ţinta PLAI pe domenii pt. 

2013-2020 
Min.-max.  (%) Ţinta (%) 

Chimie industrială 0-1% 1% 
Agricultură 0-2% 2% 
Silvicultură 0-1% 0% 
Industrie alimentară 2-8% 6% 
Fabricarea produselor din lemn 0-1% 1% 
Protecţia mediului 2-4% 4% 
Comerţ 1-5% 4% 
Turism şi alimentaţie 4-8% 4% 
Estetica şi igiena corpului 
omenesc 0-1% 1% 

Economic 18-20% 19% 
Mecanică 25-29% 28% 
Electromecanică 2-4% 4% 
Electric 3-7% 7% 
Electronică automatizări 2-6% 6% 
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 5-8% 6% 

Materiale de construcţii 0-1% 1% 
Industrie textilă şi pielărie 3-7% 4% 
Tehnici poligrafice 0-1% 1% 
Producţie media 0-1% 1% 

TOTAL   100,0 
 

 

Sursa: ISMB  
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2.2. Analiza nevoilor  – auto-evaluarea internă   

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

Caracteristici şi tendinţe manifestate: 

      preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire; 

 preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru 

elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură 

generală (materiale de predare, materiale de învăţare) ; 

 antrenarea unui număr  mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în aplicarea 

unor strategii didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor în funcţie de 

colectivul de elevi; 

 implicarea şi motivarea elevilor ; 

  antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de 

schimbare, în activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev; 

 consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile 

opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socială a absolvenţilor; 

 implicarea unui număr mai mare de profesori ai şcolii în comisiile naţionale de 

specialitate şi alte organisme care vizează proiectarea formării şi evaluării; 

 abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze 

dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, 

stocarea, ordonarea informaţiilor, pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii 

informaţiei în domeniul vizat de formare. 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 O atenţie specială s-a acordat asigurării bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca 

suport pentru curriculum, prin care să se faciliteze trecerea de la un învăţământ centrat 

pe profesor la un învăţământ centrat pe elev. Este totuşi foarte greu să fie aliniate 

echipamentele de instruire la nivelul celor actuale în domeniu, având în vedere preţul 

extrem de ridicat al acestora şi rapiditatea cu care se schimbă acestea. O soluţie pentru 
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ca  instruirea de specialitate în domeniu să fie de  actualitate rămâne stabilirea unor 

parteneriate cu clauze cât mai avantajoase pentru şcoală, pentru ca instruirea elevilor să 

se poată derula în condiţii reale de lucru, creşterea numărului de parteneri în domeniu 

şi accesarea fondurilor structurale europene.  

 În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a  

laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcoală, prin  materialele didactice necesare şi 

prin echipamentele de instruire, manuale şi tehnologii didactice de utilizare a acestora, 

să fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei instruiri. 

 Elevii au la dispoziţie documentaţia, materialele şi echipamentele necesare executării 

directe a lucrărilor, sporind autonomia şi responsabilitatea fiecărui elev în parte. 

 A crescut numărul laboratoarelor de informatică; a fost achiziţionat soft educaţional şi 

profesori ai şcolii au fost implicaţi în elaborarea de soft educaţional; fiecare laborator 

de informatică  este racordat la INTERNET, pentru a permite  elevilor şi profesorilor 

accesul permanent la informaţie.   

 Au fost procurate materiale şi echipamente pentru a permite activitatea de instruire în 

laboratoarele de specialitate, mod de lucru care favorizează independenţa în instruire 

prin efectuarea unor simulări de defecte, identificarea, localizarea şi remedierea  

acestora. 

 A fost îmbunătăţit ambientul şcolar în laboratoarele şi atelierele şcolii, pentru ca acesta 

să constituie un factor al climatului motivaţional pozitiv. 

2.2.3. Rezultatele elevilor 

Monitorizarea elevilor absolvenţi se face prin rapoartele primite de la diriginţii claselor 

terminale. Conform ultimelor rapoarte primite, rezultă că :  

 45% dintre absolvenţii de liceu îşi continuă pregătirea în domeniul în care a 

avut loc formarea iniţială; 

 65% dintre elevii absolvenţi de la toate formele de învăţământ s-au angajat. 
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Unitatea şcolară a fost  selectată ca partener în proiectul ”Monitorizarea inserţiei 

absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic pe piaţa muncii”- POSDRU 

63840, privind monitorizarea absolvenţilor din regiunea Bucureşti – Ilfov. 

La Olimpiadele şcolare şi cele tehnice interdisciplinare, concursuri şcolare, elevii noştri au 

obţinut an de an numeroase premii şi menţiuni, păstrând tradiţia anilor precedenţi.  

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor 

 Consilierul educativ al şcolii sprijină activitatea de consiliere a elevilor pentru ca 

opţiunea acestora pentru un loc de muncă să fie făcută în concordanţă cu potenţialul de 

care dispun viitorii absolvenţi. 

 Reprezentanţi ai partenerilor economici sunt invitaţi la examenele de absolvire pentru 

selecţie în vederea angajării absolvenţilor. 

 Ofertele de formare ale  universităţilor  sunt promovate, s-au organizat  vizite cu elevii 

la instituţii de învăţământ superior. Au fost parteneriate în acest sens cu 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI - FACULTATEA DE ȘTIINȚA 

MATERIALELOR ȘI CHIMIE APLICATĂ, INGINERIA  ŞI MANAGEMENTUL 

SISTEMELOR TEHNOLOGICE, UNIVERSITATEA DE CONSTRUCŢII, 

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE 

CANTEMIR”. 

Pentru elevii de gimnaziu, posibili candidaţi, au fost organizate vizite în şcoală şi prezentări 

atractive. S-a constatat că este necesară o politică mai agresivă de promovare pe piaţa 

ofertelor educaţionale, având în vedere numărul mai mic de absolvenţi de gimnaziu (din 

motive demografice) şi apariţiei unor clase din domeniul prioritar al formării din unitate – 

protecţia mediului. 

 

 

 



57 
 

 

2.2.5.Calificări  şi  curriculum 

Au fost  vizate următoarele aspecte: 

• parteneriat cu beneficiarul (dotare, consultanţă tehnică, consultanţă la elaborarea 

programelor de pregătire, acces în unităţile productive pentru derularea pregătirii în 

condiţii reale de muncă etc.) ; 

• strategia de pregătire la toate disciplinele generale şi de specialitate orientată şi eficientă;   

• consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile 

opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socială a absolvenţilor; 

• abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze 

dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, 

stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii 

informaţiei în domeniul vizat de formare. 

• şcoala a elaborat curriculum în dezvoltare locală, în parteneriat cu agenţii economici  

• în urma consultării partenerilor economici, a fost identificată nevoia acestora de a avea 

forţă de muncă calificată în domeniu dar şi cunoscătoare a unei limbi străine, pentru a 

putea accesa informaţia furnizată de firmele producătoare de echipamente de 

automatizare şi firmele de protecţia mediului. Prin urmare, planul de şcolarizare a fost 

racordat la aceste nevoi şi a fost mărit numărul claselor intensive. 

• este necesară dezvoltarea politicii de marketing, pentru a identifica din timp modificările 

de structură ale pieţii muncii şi pentru a alinia în acest sens oferta curriculară. 
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2.2.6. Resurse umane şi resurse materiale 

 INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE/  POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

În anul şcolar 2019-2020  şcoala funcţionează cu 25 clase . 

Distribuţia efectivelor de elevi, anul şcolar 2019-2020,  în funcţie de filieră,  
profil / domeniu, specializare / calificare profesională: 

Nivel Filieră Profil / 
Domeniu 

Specializare / 
Calificare 

profesională 
Număr clase Număr 

elevi 

Liceal,  
ZI 

Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 

a IX-a 

1 30 

Tehnologică  
 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Industrie alimentară, intensiv 
engleză 

- 1 30 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Protecţia mediului,   
- 1 30 

Tehnic/ 
Chimie industrială,  - 1 32 

Tehnic/ Electric - 1 30 
TOTAL   5 152 
Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 

a  X-a 

1 22 

Tehnologică  
 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Industrie alimentară, intensiv 
engleză  

- 1 29 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Protecţia mediului  
- 1 28 

Tehnic/ Chimie industriala - 1 
 22 

Tehnic/ Electric - 1 19 
TOTAL   5 120 
Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 

a XI-a 

1 29 

Tehnologică 
 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Protecţia mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 
2 33 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Industrie alimentara, intensiv 
engleză 

Tehnician analize 
produse alimentare 1 21 

Tehnic/ Chimie industriala Tehnician chimist de 
laborator 1 

13 

Tehnic/ Electromecanica Tehnician 
electromecanic 7 

TOTAL   5 103 
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Nivel Filieră Profil / 
Domeniu 

Specializare / 
Calificare 

profesională 
Număr clase Număr 

elevi 

Liceal,  
ZI 

Teoretică 
 Real Ştiinţe ale naturii 

a XII-
a 

1 27 

Tehnologică  
 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Protecţia mediului,  intensiv 
engleză 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 
1 18 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului/ 

Industrie alimentara 

Tehnician analize 
produse alimentare 1 28 

Tehnic/ Chimie industriala,  Tehnician chimist de 
laborator 2 34 

Tehnic/ Electric Tehnician 
electrotehnist 1 23 

TOTAL   6 130 

Scoala 
profesi-
onala 

Tehnologica Chimie industriala 
Operator industria 
de medicamente si 
produse cosmetice 

Clasa 
a IX-a 1 27 

Tehnologica Chimie industriala 
Operator industria 
de medicamente si 
produse cosmetice 

Clasa 
a XI-a 1 11 

TOTAL    2 38 

Şcoală 
Postlice-
ală, ZI 

 Protecţia mediului 
 

Tehnician laborant 
pentru protecţia 
calităţii mediului  

anul I 1 30 

 Industrie alimentară 
Tehnician controlul 
calitatii produselor 
agroalimentare 

anul II 1 28 

TOTAL    2 58 

TOTAL 25 601 
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PERSONAL  DIDACTIC , DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

Nume şi prenume director: LILIANA IŞFAN , grad didactic doctor, vechime în 

învăţământ  23 ani  ; are norma de bază în unitatea de învăţământ ; modalitatea numirii pe 

funcţie : decizie ISMB nr. 6149/21.12.2016, director din anul: 2013 

 

PERSONAL DIDACTIC IN ANUL SCOLAR 2019-2020 

    Personalul angajat al şcolii  numară: 42 profesori, 8 personal didactic auxiliar, 6 personal 
nedidactic.  

Personal didactic 
angajat 

 
Total 

 
42 

Titulari 19 

Suplinitori  din care, cu norma  
de bază în şcoală 23 14 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 
didactic  

necalificat doctorat   gradul 
I 

gradul  
II definitivat debutant 

2 19 3 12 6 - 

T S T S T S T S T S - 

1 1 14 5 2 1 2 10 - 6 - 
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PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR  

Total personal didactic auxiliar:  8           

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr 
persoane Studii 

Calificarea   
(DA sau NU) 

Secretar şef -   
Secretar  2 M DA 
Bibliotecar 1 M DA 
Tehnician (laborator) 1 M DA 
Administrator financiar I  
(cu indemnizaţie de conducere) -   

Administrator financiar I 1 S DA 
Administrator de patrimoniu  1 S DA 
Analist  programator  1 S DA 
Ajutor  programator  1 M DA 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  este sub 

normativele în vigoare: 88 % . 

      

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)  

Total personal nedidactic angajat: 7         

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau 
NU) 

Îngrijitor 4 DA 
Muncitor calificat întreţinere  1 DA 
Fochist (muncitor calificat) 1 DA 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  este sub normativele în 

vigoare: 66%. 
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INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE MATERIALE 

SPAŢII  ŞCOLARE 
Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 21 2500 

2. Cabinete 2 128 

3. Laboratoare 16 1260 

4. Ateliere 2 300 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1 / 1 700/700 

 

Unitatea funcţionează cu un număr de: 2 (două) schimburi, durata orei de curs/ activităţilor 

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

SPAŢII  AUXILIARE 
Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă  

(mp) 

1. 
Bibliotecă şcolară / centru de informare 

şi documentare 
1 145 

2. Spaţii sanitare - Cabinet medical 1 64 

3. Spaţii depozitare materiale didactice 7 300 

 

SPAŢII  ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă  

(mp) 

1. Secretariat 2 95 

2. 
Spaţiu destinat echipei 

manageriale 
3 157 

3. Contabilitate  1 32 

4. Casierie   - - 

5. Birou administraţie - - 
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DOTĂRI  

Începând cu anul şcolar 2018-2019, în unitatea şcolară s-au derulat activități de 

reparații/modernizare finanţate de Consiliul Local al Primăriei sectorului 3. Astfel s-a 

modernizat  clădirea – corp A a școlii (reabilitare termică, tâmplărie PVC şi geamuri 

termopan, zugrăveli interioare și exterioare, schimbarea centralei termice).  

De asemenea, scoala a fost dotată cu mobilier, camere de supraveghere care au permis 

desfășurarea în siguranță a activităților școlare. În vederea asigurării condițiilor legale de 

desfășurare a examenului de bacalaureat, școala a fost dotată cu camere web pentru 

supraveghere.  

De asemenea, în toate sălile de clasă au fost montate  table ecologice, iar pentru laboratoare, 

pe discipline s-a realizat o dotare care să răspundă cererii curriculumului școlar. 

Material didactic (evaluarea stării materialului didactic)  -  Bun, dar învechit pentru 

anumite laboratoare 

Mobilier (evaluarea stării mobilierului)  - Bună 

În anul scolar 2015-2016 au fost utilate doua ateliere scolare (electric si electromecanic) 

cu bancuri de lucru, mobilier si instrumente/utilaje/aparate necesare desfasurarii lucrarilor 

de atelier, cat si laboratoarele de electro/masurari cu aparatura necesara orelor de laborator. 

În anul scolar 2014-2015 au fost dotate 23 sali de clasa si laboratoare cu videoproiector, 

ecran de proiectie si boxe. 

 În anul scolar 2013-2014 laboratorul 3 de informatica a fost dotat cu 20 de calculatoare si 

mobilier nou, iar in anul 2015-2016 au fost inlocuite 30 de calculatoare din laboratorul 

informatica 2 cu unele noi, precum si cu mobilier adecvat. 

Toti profesorii titulari si profesorii suplinitori cu baza in scoala au primit laptop-uri 

necesare utilizarii catalogului electronic. 
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2.2.7. Parteneriate. Proiecte, programe internaţionale, naţionale, 

comunitare, concursuri 
    Elevii  sunt  implicaţi  în  viaţa  şcolii  şi  manifestă  interes  pentru  participarea  la 

activităţile  curriculare, extraşcolare  şi  extracurriculare.  

Astfel, în anul 2018-2019 ei  au  fost antrenaţi  în  proiecte şi  programe  precum: 

 

A. PROGRAME INTERNAŢIONALE, NAŢIONALE, COMUNITARE 

I.PROGRAMUL NAȚIONAL “ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII 

MAI BUN! (05-09 noiembrie 2018) 

II. CAMPANIA „BATEREL SI LUMEA NON-E” 

Scop: creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problematica 

colectării selective și reciclarii deșeurilor în rândul elevilor și responsabilizarea acestora 

prin implicarea activă într-o competiție pozitivă;  

- promovarea educației ecologice în unitățile de învățământ la nivel național și dezvoltarea 

spiritului ecologic al tinerilor;  

-stimularea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a 

celor de baterii și acumulatori 

III.JUNIOR ACHIEVEMENT 

B. PROIECTE/PROGRAME ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN 

PARTENERIAT CU MINISTERE, AMBASADE, CENTRE CULTURALE, ALTE 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, DGASMB, ONG-uri/ASOCIAȚII 

I. PROIECTUL ANTIDROG "IMPREUNĂ", în parteneriat cu Agenția Națională 

Antidrog-CRPECA II București, CPECA Sector 3 (aprilie-mai 2019); 

II. PROGRAMUL "PLANET YOUTH-EVIDENCE BASED DRUG 

PREVENTION", derulat de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București (07-25 nov.2018) 
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III. PROIECTUL KINODISEEA 

Scop: vizionarea de filme regizate de adolescenți 

IV. PROIECTUL „VOCEA TINERILOR DIN SECTORUL 3- finanțat de Primăria 

sectorului 3 

Scop: implicarea elevilor în viața comunității;  

V. PROGRAMUL “EDUCAȚIE PENTRU VIAȚA DE FAMILIE” – iniţiat de 

Fundația „Tineri pentru Tineri” 

Scop: educație pentru viața de familie;  

C. ALTE ACTIVITĂȚI 

CȘE a susținut activitatea Comisiei de Programe și Proiecte Educative prin asigurarea 

diseminării informațiilor referitoare la activitățile educative, școlare și extrașcolare, cât și 

prin implicarea constantă în activitățile derulate de școală. 

 

TÂRGUL DE OFERTA EDUCAŢIONALĂ DEDICAT ELEVILOR DE CLASA A 

VII-A ȘI A VIII-A 
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2.2.8. Cabinetul de asistenţă psihopedagogică 
 

Consilierul psihopedagog din școala noastra s-a implicat în activitatea de consiliere a 

elevilor, de sprijinire şi asigurare a asistenţei de consiliere de specialitate a parintilor si a 

profesorilor astfel: 

1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

               1.1 Număr de beneficiari   
Număr de persoane 

distincte care au 
beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 
DIDACTICE Nivel 

preșcolar 
Nivel 

primar 
Nivel 

gimnazial 
Nivel 
liceal 

Semestrul II, an școlar 
2018-2019 

   9 3 6 

 

             1.2 Date statistice   

Nr. 
crt. Activităţi desfăşurate conform Registrului de 

activităţi de la cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 
Beneficiari 

ELEVI 
(în 

cabinet) 

PĂRINŢI 
(în cabinet) 

CADRE 
DIDACTIC

E 
(în cabinet) 

1 

Nr. 
elevilor 

consiliaţi 
individual 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. cadre 
didactice 
consiliate 
individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  3  1 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 
include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, 
a violenței domestice, a dificultăților de 
relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 2 1 2 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 
dezvoltarea creativității (se include prevenirea 
eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  
școlar) 1 1 2 

Orientarea carierei  2   

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se 
include prevenirea consumului de substanțe cu 
risc, a traficului de ființe) 1 1 1 
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***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea 
intervenției/problemei 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai 
mare frecvenţă înregistrată în 
unitatea dvs. 

(Ierarhizați problematica/ cazuistica 
înregistrată în unitatea dvs., pe o scală 
de la 1 la 10, acordând 10 puncte 
problemei cu cea mai mare frecvență 
și 1 problemei cu cea mai mică 
frecvență) 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 
dezvoltare personală  9 

Managementul emoţiilor  şi 
dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 
de comunicare (se include 
prevenirea bullyingului în spațiul 
școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv 
cu copiii cu CES) 

8 

Managementul învăţării/ dezvoltare 
cognitivă/ dezvoltarea creativității 
(se include prevenirea eșecului 
școlar, a 
absenteismului/abandonului școlar) 

6 

Orientarea carierei  10 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 
sanogen  (se include prevenirea 
consumului de substanțe cu risc, a 
traficului de ființe) 

7 

3 Copii cu CES (cu certificat de 
orientare școlară și profesională)  

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

2 0 

4 Copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate/remigrați  

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

0 0 

5 Copii în risc de abandon școlar  
Nr. cazuri în 

unitatea şcolară  
Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 
2 2 
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2. CONSILIERE DE GRUP 

                        2.1 Număr de beneficiari 

Consiliere  
de grup 
în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI CADRE 
DIDACTICE 

Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 
gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  
grupuri 

Nr. 

preșcolari 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

elevi 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

elevi 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

elevi 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

părinţi 
Nr.  

grupuri 

Nr. 
cadre 

didactice 

      1 6     

 

 

                      2.2 Activităţi de consiliere de grup 
Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 
total 
activități  

Număr 
total 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

 Managementul timpului, managementul stresului, alimentatie 
sanatoasa, bullying, OSP 

4 61  

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele didactice 
(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 
     

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 
(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 
  Imbunatatirea randamentului  scolar, pregatirea pentru examene, 

psihologia varstelor 
8 58  

 

                  2.3 Programe de consiliere de grup 
                    Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 
total programe 

Număr total  
beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  1 15 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 
include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 
inclusiv cu copiii cu CES) 

1 
10 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          
 (se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 

1 14 

Orientarea carierei  2 22 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului de substanțe cu 
risc, a traficului de ființe) 

  

Total:61 
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                      2.4 Detalierea programelor de consiliere de grup 
Nr. 
crt. 

Titlul programului de consiliere de 
grup a elevilor 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

 1 Sa vorbim despre bullying… urban elevi 1 10  

2 Premisele succesului in cariera urban elevi 2 26  

3 Alimentatia si randamentul scolar urban elevi 1 10  

4 Puncte tari si puncta slabe urban elevi 1 15  

Nr. 
crt. 

Titlul programului de consiliere de 
grup a părinților 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

1 Cum pot sprijini cariera copilului meu urban parinti 6 37  

2 Psihologia varstelor urban parinti 2 21  

Nr. 
crt. 

Titlul programului de consiliere de 
grup a cadrelor didactice 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
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2.2.9. Agenţi  economici. Parteneri. 

În  vederea  asigurării  unei  pregătiri  de  specialitate  corespunzatoare  a  elevilor,  

şcoala  a  încheiat  convenţii  de  colaborare  cu  agenţi  economici din zonă , cum ar fi: 

 LABORMED PHARMA S.A. 

 S.C. BIOTEHNOS S.A. 

 S.C. ZENTIVA S.A. 

 S.C ROMTATAY S.A. 

 S.C. SMART CLIMA S.R.L. 

 INSTITUTUL DE IGIENĂ PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATE VETERINARĂ, BUCUREȘTI 

 

Prin protocoalele existente  parteneriatul prevede, după caz: 

• posibilitatea de a desfăşura stagii de pregătire practică a elevilor în unităţile 

economice 

• consultanţă de specialitate 

• oferirea de locuri de desfăşurare a unor activităţi practice pentru elevi ,(în 

perioada vacanţelor) cu retribuirea acestora 

• furnizarea resursei umane adecvat pregătite de către şcoală, pentru completarea 

locurilor ivite în cadrul firmelor 

• sprijin din punct de vedere tehnic prin asistenţă la aplicarea programelor şcolare 

de specialitate 

• colaborarea în elaborarea CDL 
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LISTA CONTRACTELOR, ACORDURILOR, PARTENERIATELOR 
ÎNCHEIATE DE CĂTRE COLEGIUL TEHNIC “COSTIN D. NENIŢESCU” 

BUCUREŞTI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 
 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul 
contrac-

tului 

Denumire 
agent economic 

Nr./data 
contract 

Durata 
contractului 

Nr. elevi 
instruiti 

Clasa Profesor  

01. Stagiul de 
pregătire 
practică 

S.C. 
BIOTEHNOS 
S.A. 

2156/23.10.2018 Anul scolar 
2018-2019 

39 10 C 
10 D 

Lungu D. 
Popescu A. 
Rasoga I 
 

02. Stagiul de 
pregătire 
practică 

ROMTATAY 
S.A. 

2158/23.10.2018 Anul scolar 
2018-2019 

14 10E Mitroi C 
Rasoga I 

03. Stagiul de 
pregătire 
practică 

S.C.ZENTIVA 
S.A. 

2154/ 23.10.2018 Anul scolar 
2018-2019 

56 9C 
9D 

Buta O 
Vasiliu D 

04. Stagiul de 
pregătire 
practică 

S.C. 
LABORMED – 
PHARMA S.A. 

2153/ 23.10.2018 Anul scolar 
2018-2019 

11 10F Rasoga I 

05. Stagiul de 
pregătire 
practică 

S.C. SMART 
CLIMA S.R.L. 

2157/ 23.10.2018 Anul scolar 
2018-2019 

33 9E 
10E 

Poenaru S 

06. Stagiul de 
pregătire 
practică 

INSTITUTUL 
DE IGIENĂ 
PUBLICĂ ŞI 
SĂNĂTATE 
VETERINARĂ 

2155/ 23.10.2018 Anul scolar 
2018-2019 

84 9 B 
10 B 
11B 

Stoica C 
Buta O 
Rasoga I 
 

 
 
 INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  

 UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI - DEPARTAMENTUL  PENTRU 

PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

• Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” este şcoală de aplicaţie pentru 

formarea psihopedagogică a studenţilor din UPB (formarea iniţială a cadrelor 

didactice) ȘTIINȚA MATERIALELOR ȘI CHIMIE APLICATĂ 

• Colaborare cu DEPARTAMENTUL  PENTRU PREGĂTIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC în domeniul identificării necesarului de formare 

a cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională 
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COMUNITATEA LOCALĂ  

 

 Este permanent în atenţia unităţii de învăţământ stabilirea legăturilor formale cu 

organele de poliţie, pompieri şi corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei 

şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea delicvenţei juvenile.  

 Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză/consultanţă, etc.) pentru 

programele şi activităţile comunitare – poliţia de proximitate 

 Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale, membri în 

organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, 

reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale etc., privind creşterea adecvării 

ofertei educaţionale la specificul comunitar şi creşterea importanţei şcolii ca focar 

de civilizaţie 

 Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea 

fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţii şcolare. 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE CURRICULUM, EVALUARE ŞI EXAMINARE 

 

 Colaborare în vederea  elaborării propunerilor de subiecte pentru examenul de 

Bacalaureat la discipline tehnice şi examenului naţional de ocupare a catedrelor 

vacante – ingineri şi maiştri instructori 

 Participarea la grupurile de lucru  de evaluare pentru discipline tehnice şi 

participarea la aceste grupuri prin specialişti ai şcolii 

 Participarea la grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor etapei judeţene a 

Olimpiadei Interdisciplinare la discipline tehnice şi participarea la aceste grupuri 

prin specialişti ai şcolii 
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2.2.10. Analiza S.W.O.T.  - AN ŞCOLAR 2018-2019 
 

PUNCTE TARI 
 
Management 

 
 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; 

 abilităţi de planificare dezvoltate la nivelul ariilor curriculare; 

 centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate 

superioare; 

 dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant; 

 managementul şcolar şi instituţional  realizat  de o manieră activ-participativă  şi  

democratică;  

 100% din profesorii  şcolii  au  primit calificativul FOARTE BINE. 

 implicarea consiliului şcolar al elevilor, în viaţa şcolii; 

 activitatea comisiei pentru monitorizarea şi combaterea violenţei 

Curriculum si dezvoltare curriculară şi extracurriculară 

 aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculumului naţional cu cel la 

nivelul şcolii ; 

 elaborarea curriculumului local  prin consultarea părinţilor şi a elevilor, luând in 

consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale existente; 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu 

recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor 

şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline şi respectând particularităţile de vârstă 

ale elevilor; 

Rezultate şcolare 

 rezultate bune obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 rezultate bune şi foarte bune obţinute la concursuri  extraşcolare 
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Resurse umane 

 gradul  de  acoperire  cu  personal  didactic  calificat  la  nivelul  şcolii la 100% în anul 

şcolar 2019-2020;                                                                     

 din  totalul  cadrelor  didactice  ponderea  cea mai mare este  reprezentată de cadre 

didactice  cu   gradul  didactic I.         

Resurse materiale şi financiare 

 creşterea  resurselor extrabugetare prin acţiuni de voluntariat în recuperarea deşeurilor şi 

valorificarea 

acestor fonduri în realizarea ”colţului verde al şcolii”. 

Parteneriat si dezvoltare comunitară 

 formarea unor cadre didactice pe problematica aplicării unor practici restaurative şi 

combaterii violenţei; 

 existenta unor parteneriate funcţionale între şcoală şi alte instituţii; 

 îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor legate de şcoală şi activităţile ei 

specifice; 

 creşterea transparenţei promovării ofertei educaţionale; 

 şcoala a participat în proiecte de voluntariat. 

PUNCTE SLABE 

Management 

 eficienţa scăzută în formarea și dezvoltarea echipei la nivel informal; 

 comunicarea  uneori deficitară; 

 insuficienta informare a unor cadre didactice asupra noutăţilor privind programele 

structurate rezultate ale învățării; 

 analiza superficială a rezultatelor nesatisfăcătoare la bacalaureat, a cauzelor acestora şi 

lipsa planurilor de recuperare individualizate pe elev; 

 menţinerea unei rate ridicate a absenteismului; 

 comunicare formală, în relaţia şcoală – familie; 
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Curriculum si dezvoltare curriculară şi extracurriculară 

 insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile elevilor şi la 

conţinuturile esenţiale; 

 nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi insuficienta adaptare a 

curriculumului particularităţilor elevilor; 

 insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a cadrelor didactice 

în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a elevilor; 

 activităţile extracurriculare uneori formale, contribuţia lor la îmbunătăţirea curriculum-

ului fiind redusă sau ineficientă. 

Rezultate şcolare 

 numărul  absenţelor  elevilor  rămâne  semnificativ; 

 procentul încă scăzut de promovare a Bacalaureatului 

Resurse umane 

 volumul mare de muncă şi riscul de a nu finaliza la timp, eficient şi corespunzător, 

problemele de pe agendă 

Resurse materiale şi financiare 

 lipsa de mobilizare în atragerea de noi resurse extrabugetare 
Parteneriat si dezvoltare comunitară 
 neimplicarea corespunzătoare a cadrelor didactice în atragerea în viaţa şcolii a 

membrilor comunităţii locale (părinţi,autorităţi publice, agenţi economici); 

 lipsa experienţei în stabilirea unui parteneriat funcţional şcoală - comunitate; 

 slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii; 

 insuficienta deschidere a şcolii către accesarea fondurilor prin programe europene 
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OPORTUNITĂŢI  

 promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea 

partenerilor săi sociali; 

 aplicarea Legii Educaţiei Naţionale ca document strategic pentru sistemul educaţional; 

 parteneriat funcţional cu autorităţile publice locale Poliţia, Jandarmeria, Direcţia 

Generală de  Sănătate Publică, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă 

Bucureşti, Primăria de sector; Primăria Municipiului Bucureşti.  

 creşterea numărului de programe europene adresate educaţiei.  

AMENINŢĂRI 

 declinul demografic, reducerea efectivelor şcolare; 

 instabilitatea economică, creşterea ratei şomajului 

 existenţa unei oferte tot mai scăzute pe piaţa muncii; 

 lipsa de implicare  a părinţilor în educarea propriilor copii; 

 interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a 

descentralizării sistemului educaţional; 

 inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea 

standardului profesional 
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PRIORITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA  COLEGIULUI TEHNIC 

”COSTIN D. NENIŢESCU” 
 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice 

pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi 

noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin 

Planul de Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, pot 

fi grupate astfel: 

PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE STABILITE PRIN ŢINTELE STRATEGICE ŞI 

ATINSE PRIN PLANURILE OPERAŢIONALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE ÎN 

CONTINUARE PÂNĂ ÎN 2025 

 adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 

 asigurarea de şanse egale privind accesul la învatamânt şi inserţia profesională a 

tinerilor; 

 dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 

 eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate; 

 dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea 

continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 

 eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a tinerilor 

 dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi, administraţia locală, 

comunitate, agenţi economici; 

 monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenţelor, a părăsirii timpurii a sistemului 

de educaţie; 

 asigurarea cadrului de siguranţă a elevilor, diminuarea şi prevenirea violenţei în 

unităţile de învăţământ; 
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 proiectarea şi organizarea procesului de evaluare având în vedere: centrarea 

evaluărilor pe competenţe, raportarea progresului şcolar la rezultatele evaluărilor 

iniţiale şi evaluărilor finale, notarea ritmică, obiectivă şi fundamentată. 

 îmbunătăţirea competenţelor de lectură, prin introducerea în procesul de predare – 

învăţare, la fiecare disciplină, a secvenţelor de citire şi înţelegere de text (literar, 

ştiinţific etc); 

 asigurarea premiselor şi pregătirea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor 

programate în perioada 30.03 – 03.04.2020, în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să 

stii mai multe, să fii mai bun”, conform precizărilor M.E.N. 
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Partea a 3-a. Planuri operaţionale și evaluarea gradului de atingere a obiectivelor propuse 
PRIORITĂȚI STRATEGICE  - ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

PRIORITATEA 1. :  Aplicarea principiilor calităţii în programul de formare al şcolii 
Obiectiv:  
Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 
Creşterea calităţii programelor de educaţie şi formare profesională organizate de şcoală şi a calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului 
personalului didactic şi nedidactic la programe de formare continuă. 
Ţinta:  

- Servicii de calitate oferite de şcoală 
- Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională  
- Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ 
- Atragerea de resurse extrabugetare prin inchirierea salilor de sport/festivitati/ alte spatii scolare în afara orelor de curs 

Context:  
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, 
implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire. Din analiza internã 
efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor 
individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.   Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic din învăţământul profesional 
şi tehnic şi nevoia de noi competenţe şi abilităţi datorată progresului tehnologic determină necesitatea formării continue a personalului didactic şi 
nedidactic al şcolii. Introducerea învăţării centrate pe elev la nivelul întregii unităţi de învăţământ, precum şi extinderea procesului de învăţare 
asistată de calculator, impun dezvoltarea la cadrele didactice a unor noi competenţe şi abilităţi care să vizeze comunicarea, managementul conflictelor 
şi utilizarea tehnicii de calcul. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: Rezultate aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Diseminarea informaţiilor 
privind cadrul asigurării 
calităţii în educaţie 

Documente proiective Septembrie Echipa managerială Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a calităţii 

 Extrabuget
are 

Proiectarea riguroasă a tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei 
structuri funcţionale din 
şcoală 

Planuri manageriale Octombrie Cadre didactice  
Şefi comisii 
metodice  
Şefi compartimente 

Legislatie MEN 
Inspectoratul 
Scolar   
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Realizarea planului 
operaţional privind asigurarea 
calităţii educaţiei 

Obţinerea de informaţii 
referitoare la nevoile de 
instruire, educaţie şi formare 
pentru elevi şi cadre didactice 

Octombrie Consiliul de 
administraţie 
Comisia de 
asigurare a calităţii 

Legislatie MEN 
Inspectoratul 
Scolar Judetean 

- - 

Evaluarea iniţială ( nevoile 
elevilor, sprijinul necesar, 
stiluri de învăţare, cunoştinţe, 
experienţă şi abilităţi 
anterioare, cerinţe de 
evaluare) 

Iniţierea şi derularea unor 
programe de consultaţii, 
meditaţii şi pregătire 
suplimentară/ diferenţiată, 
organizarea unui program 
special de pregătire BAC. 

Septembrie Cadre didactice Consiliul profesoral 
Consiliul elevilor 

- - 

Realizarea programelor de 
recuperare şi consolidarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor 
acţionale, în scopul creşterii 
performanţelor şi evitării 
eşecului şcolar; 

Derularea programelor de 
consultații, remediale 

Permanent Cadre didactice de 
specialitate 

Consiliul 
profesorilor pe 
clase  
Consiliul elevilor 

- 
 
 

- 

Aplicarea de chestionare 
cadrelor didactice, pentru 
identificarea nevoilor de 
dezvoltare profesională. 
Cursuri de formare pentru 
întreg personalul didactic 
privind aplicarea curriculum-
ului, a metodelor de învăţare 
centrată pe elev şi a metodelor 
alternative de evaluare. 

50 % din personalul didactic 
participă la cursurile 
organizate pe metode active 
de învăţare şi a metodelor 
alternative de evaluare 

Permanent Responsabilul cu 
perfecţionarea 
cadrelor didactice 

Inspectoratul 
Școlar ,  
Casa Corpului 
Didactic  
 Alti furnizori de 
formare 

- - 

Identificarea nevoilor de 
formare profesională a 
personalului didactic şi 
nedidactic din şcoală; 

100% din personalul şcolii 
nevoi identificate 

Decembrie 
 

Comisia de formare 
și dezvoltare 
profesională 
 

- - - 

Participarea personalului 
şcolii la cursuri de de formare 
continuă în funcţie de nevoile 
identificate. 

cursuri de formare organizate 
pe an 
60% a personalului didactic şi 
nedidactic participă la cursuri 
de formare iniţiate în şcoală 

Permanent Comisia de formare 
și dezvoltare 
profesională 
 

CCD  Surse 
extrabugeta
re 
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Asigurarea accesului 
personalului şcolii la alte 
programe de formare 
continuă. 

70 % din personalul şcolii 
participă la alte cursuri de 
formare continuă. 

Permanent Echipa managerială CCD 
 

- - 

Implementarea metodelor 
active de învăţare şi a 
metodelor alternative de 
evaluare. 

Progres școlar Permanent Toate cadrele 
didactice din unitate 

Legislatie MEN, 
Inspectoratul 
Școlar 

- - 

Diversificarea şi modernizarea 
strategiilor de predare-
învăţare, în scopul :  
- stimulării interesului elevilor 
pentru studiu şi pentru 
disciplină;  
- încurajării şi aprecierii 
elevilor pentru participarea 
directă şi activă la 
desfăşurarea orelor didactice; 
- valorificării cunoştinţelor de 
cultură generală ale elevilor în 
predarea noţiunilor specifice;  
- dezvoltării capacităţii de 
autoevaluare şi interevaluare a 
performanţelor şi a atitudinii 
faţă de profesor şi colegi, 
- stimulării şi valorificării 
spiritului competiţional şi 
potenţialului creativ al 
elevilor. 

Progres școlar  
Reducerea absenteismului 
Promovabilitate bacalaureat 

Permanent Echipa managerialã 
a şcolii 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Cadre didactice din 
unitatea școlară 

- - 

Perfecţionarea personalului 
administrativ (secretariat, 
contabilitate, administraţie) în 
vederea folosirii tehnicii de 
calcul şi a softului specializat 

100% din personalul angajat în 
servicii de secretariat şi 
contabilitate vor opera pe 
calculator 

Permanent Administrator retea 
(informatician) 
Prof. informatică 

 - - 
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PRIORITATEA 2. :  Eficientizarea relațiilor parteneriale prin adaptarea ofertei educaționale la cererea existentă pe piața muncii 
Obiectiv:  
Dezvoltarea de parteneriate active de formare profesională  și corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii  
Implicarea activă a agenţilor economici, a părinţilor, a instituţiilor şi autorităţilor locale în formarea profesională a elevilor şi a adulţilor 
Ţinta:  

Includerea în oferta educaţională a unor calificări de nivel 4 și 5, din domeniile identificate ca prioritare, și încheierea a cel puţin două acorduri 
de parteneriat pentru  fiecare calificare. 
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor ÎPT în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2020 faţă de 2019. 

Context:  
Şcoala, ca furnizor de forţă de muncă şi de servicii pentru comunitatea locală, trebuie să sensibilizeze şi să atragă toţi partenerii sociali pentru 
constituirea de parteneriate reale în formarea profesională. Dezechilibrele înregistrate  între cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolilor din 
învăţământul profesional şi tehnic determină un grad redus de integrare profesionala a absolvenţilor. 
Adaptarea ofertei educaționale se face ținând cont de partenerii economici cu care școala a avut contracte de colaborare, precum și cu parteneri 
economici a căror activitate este în  concordanță cu cererea existentă pe piața muncii. 
La nivelul Bucureștiului există structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial 
cuprinde un larg spectru: unităţi şcolare, societăţi comerciale, administraţie publicã locală, IMM, CCD. Principala problemă înregistrată este faptul 
că părinţii şi-au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusã în formarea profesională a elevilor. Ţinând cont de 
oportunitãţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici care activează în ramurile tradiţionale şi strategice din 
economia zonală în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic. De asemenea, se impune îmbunătăţirea colaborării cu 
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi autorităţile locale şi implicarea lor. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: Rezultate aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Constituirea unui grup de 
lucru pentru dezvoltarea 
parteneriatului social în 
formarea profesională. 

Grupul de lucru să cuprindă 
câte un specialist pentru 
fiecare domeniu de calificare. 

septembrie Echipa managerială 

   

Identificarea partenerilor 
sociali pentru formarea 
profesională pentru fiecare 
domeniu de calificare și 
încheierea acordurilor de 
parteneriat  

Listarea agenţilor economici 
pe domenii 
Cel puţin 2 acorduri de 
parteneriat pentru fiecare 
domeniu de calificare 

 
anual 

Grupul de lucru Partenerii sociali 
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Dezbateri cu agenţii 
economici pe următoarele 
teme:  
- unităţi de competenţă 
prevăzute în  Standardele de 
Pregătire Profesionale şi 
Curriculum ,introducerea de 
competenţe specializate cerute 
de agenţii economici  
- elaborare şi adaptare CDL la 
condiţiile locale  
- efectuarea instruirii practice 
a elevilor în cadrul unitãţilor 
partenere; 
- organizarea de lecţii tip 
„vizită didactică” pentru 
continua informare privind 
modernizarea şi 
retehnologizarea unitãţilor 
economice;  
- susţinerea şcolii cu 
sponsorizări financiare şi 
materiale;  
- acordarea de burse pentru 
elevii cu rezultate deosebite ; 

Inventarierea competenţelor 
profesionale cerute de  agenţii 
economici din perspectiva 
reactualizării SPP-urilor; 
Asigurarea flexibilităţii şi 
adaptabilităţii absolvenţilor 
Programe CDL  
Certificate de Competente 
Profesionale: Nivel4, Nivel 5 
obţinute de elevi,conform 
specializarii;  
Creşterea numărului de elevi 
cu rezultate deosebite 

anual Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
parteneri  
Cadre didactice de 
specialitate  
Echipa managerială 
a şcolii 

Agenţii economici 

  

Crearea unei baze de date 
privind evoluţiile înregistrate 
pe piaţa muncii la nivel local 
şi regional. 

Bază de date actualizată  
Reactualizare 
periodică 

 
Consilier şcolar 

AOFM 
CLDPS 

- - 

Elaborarea proiectului  
planului de şcolarizare pentru  
anul şcolar următor  

Plan de şcolarizare adaptat 
nevoilor pieţei muncii. 

Decembrie   
Echipa managerială 

CLDPS 
ISMB 

- - 

Dezvoltarea de noi calificări  
pentru nivelurile de calificare 
4 şi 5 identificate ca priorităţi. 

Creşterea cu 10 % a 
numărului de absolvenţi 
integraţi pe piaţa muncii 

2020 
 
 

Echipa managerială ISMB - 
 
 

- 
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Responsabil aria 
curriculară 
Tehnologii 

Membrii ariei 
curriculare 
Tehnologii 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 
unităţile şcolare pe domeniile 
comune de pregătire, în 
vederea promovării acţiunilor 
ce dezvoltă simţul artistic al 
elevilor, atrag resurse 
extrabugetare şi asigură 
mobilităţi, astfel : 
- înfiinţare de Cercuri pentru 
elevi, acreditări, autorizări pe 
noi domenii și calificări 
profesionale, cursuri adulți 

Numãr de cercuri 
extracurriculare înfiinţate şi 
rezultate ale elevilor 
participanți; 

permanent Echipa managerialã 
a şcolii  
Cadre didactice 
implicate 

Agenţii economici 
CCD 

 Buget 
Extrabugeta

re 
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PRIORITATEA 3. : Asigurarea conditiilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor,  cu scopul integrării profesionale și îmbunătățirii 
tranziției de la liceu la învățământul terțiar  

Obiectiv:  
Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului, integrarea profesională a tuturor elevilor, promovarea asigurării de şanse egale şi sporirea accesului la 
educaţie 
Ţinta:  

- oferirea de servicii de consiliere profesională pentru toţi elevii şcolii pentru a alege în cunoştinţă de cauză traseele de formare profesională 
- promovarea principiilor asigurării de şanse egale de către personalul şcolii  
- reducerea ratei de abandon în clasele terminale din licee  
- creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la valoarea de referință de 34% în 2019 la ținta finală de 40% în 2020 

Context:  
Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” București au acces elevi ce provin din grupuri dezavantajate care 
devin grupuri țintă, elevi care fac parte din familii cu venituri mici, discriminați pe baza etniei (inclusiv romi), elevi având unul sau ambii părinți care 
lucrează în străinatate sau elevi cu cerințe educaționale speciale. 
Autocunoaşterea, creşterea încrederii de sine, informarea privind tendinţele pe piaţa muncii, asumarea responsabilităţii în luarea deciziilor, necesitatea 
învăţării de-a lungul vieţii  sunt considerente majore pentru care activitatea de consiliere profesională a elevilor este o prioritate în şcoala noastră. 
Şcoala promovează programe educative de integrare socio-profesională pentru toate nivelurile de studiu. 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: Rezultate aşteptate 

Data până 
la care se 

vor finaliza 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale Numãr de elevi Inceputul 
anului scolar Diriginţi 

Psihologul şcolii, 
conducerea unitatii 
scolare 

- - 

Constituirea unui grup de lucru pentru 
asigurarea de şanse egale în educaţie 

Grupul de lucru să conţină cel 
puţin un profesor diriginte de 
la fiecare nivel de clase şi 
consilierul şcolar. 

Noiembrie 
2019 

Echipa 
managerială 

Psihologul şcolii, 
conducerea unității 
școlare 

- - 

Activitati pedagogice și de sprijin, 
care includ dezvoltarea personală a 
elevilor, îndrumare și orientare în 
carieră, dezvoltarea de abilități socio-
emotionale, precum și activități 
destinate elevilor din grupuri 
dezavantajate 

Toţi elevii identificaţi ca 
făcând parte din grupuri 
dezavantajate 

Pe tot 
parcursul 
anului școlar 

Diriginți,   
cadre 
didactice, 
personal 
didactic 
auxiliar 

Psihologul şcolii, 
conducerea unității 
școlare 

- - 
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Realizarea unui grup de lucru pentru 
desfăşurarea activităţii de orientare şi 
consiliere profesională. 
 
 
 

Din grupul de lucru fac parte: 
consilierul şcolar, şi cel puţin 1 
diriginte de la fiecare nivel 
educaţional 

decembrie, 
anual 

Echipa 
managerială 
 

CMAPP 
 

- - 

Realizarea unui program propriu de 
consiliere a elevilor privind cariera 

60 % din elevii şcolii apelează 
la serviciile de consiliere 
profesională 

anual Consilierul 
şcolar – 
coordonatorul 
grupului de 
lucru 

CMAPP , AOFM 
 

- - 

Activitati extracurriculare , care 
includ   vizite sau excursii de 
documentare, stagii de practica, 
participare la diferite competitii, 
activitati destinate dezvoltarii de retele 
scolare 

Toţi elevii identificaţi ca 
facand parte din grupuri 
dezavantajate 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Diriginti, 
consilier 
școlar, cadre 
didactice, 
personal 
didactic 
auxiliar 

Psihologul şcolii, 
conducerea unității 
școlare 

- - 

Programe speciale de pregătire a 
elevilor în vederea participării la 
concursuri şi olimpiade şcolare 

Premieri în cadrul 
competitiilor 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Cadre 
didactice de 
diferite 
specialitati 

Conducerea 
unității școlare 

- Extrabugetar 
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PRIORITATEA 4. : Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, naţionale şi internaţionale 
Obiectiv:  
Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene 
Creşterea cu 20% a numărului de proiecte aprobate până în anul 2021, faţă de 2018 – 2019 
Context:  
În condiţiile în care România face parte din ţările Uniunii Europene, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi 
oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor 
şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, 
socială, şi economică a României şi altor ţări europene.  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: Rezultate aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Realizarea de parteneriate cu şcoli 
din ţări europene 

Realizarea a cel puţin 2 
parteneriate 

Conform 
perioadei de 
derulare a 
proiectelor 

Directorul şcolii 
Comisia pentru 
Proiecte si Programe 
Europene 

Şcoli 
europene 

Conform 
bugetelor 
proiectelor  

Finanţări 
europene  

Monitorizarea proiectelor aflate în 
derulare 

Atingerea indicatorilor de 
realizare ai fiecărui proiect. 

Conform 
perioadei de 
derulare a 
proiectelor 

Directorul şcolii 
Comisia pentru 
Proiecte si Programe 
Europene 

Şcoli 
europene 

Conform 
bugetelor 
proiectelor  

Finanţări 
europene 
Cofinanţări 
din surse 
proprii  

Implicarea şcolii în realizarea de 
proiecte Socrates, Leonardo, 
Phare, Erasmus+, Etwinning, etc., 
în calitate de solicitant sau 
parteneri şi accesarea de fonduri 
structurale 

Scrierea şi depunerea a 
câte unui proiect /an 

Conform 
apelurilor 

Comisia pentru 
parteneriate şi 
proiecte europene 
Consiliul elevilor 
Catedra tehnică 

Primaria 
Şcoli 
europene 
Agenţi 
economici 
ONG - uri 

Conform 
bugetelor 
proiectelor  

Cofinantare 
Fonduri 
europene 
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Partea a 4-a.  Consultare, monitorizare şi evaluare  

 

CONSULTAREA 

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 şi local prin PRAI şi PLAI 

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 şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor 
cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat 

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

7. Elaborarea planurilor operaţionale     

 

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 
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celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă) 

       Raport de evaluare internă 

       Raportul procesului de autoevaluare 

       Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

       PRAI regiunea Bucureşti - Ilfov  

       PLAI municipiul Bucureşti 

       Date statistice  

       Chestionare, discuţii, interviuri 

       Starea învăţământului (raport ISMB)  

       Rapoarte scrise ale ISMB şi MECTS întocmite în urma inspecţiilor efectuate 

în şcoală 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

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

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

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

 Includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor 

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie 

 Revizuire periodică şi corecţii 
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ANEXE 

Anexa 1. Lista abrevierilor 

PRAI 
PLAI 
PAS 
PNAO 
PRAO 
 
PND 
PDR 
MEN 
CNDIPT 
MMFPS 
CLDPS 
IPT 
TVET 
UE 
INS 
CMBRAE 
ANOFM 
AMOFM 
AJOFM 
CNP 
CES 
CCD 
ISMB 
CDS 
CDL 
CAEN 
 
COR 
PIB 
FPC 
DJS 
INCSMPS 
 
EQF 
ECVET 
ECTS 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 
Planul de Acţiune al Şcolii 
Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă şi 
incluziune socială 
Planul Naţional de Dezvoltare 
Planul de Dezvoltare Regională 
Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 
Tehnic 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
Învăţământ Profesional şi Tehnic 
Tehnical, Vocational and Educational Training 
Uniunea Europeană 
Institutul Naţional de Statistică (România) 
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
Comisia Naţională de Prognoză 
Cerinţe Educaţionale Speciale 
Casa Corpului Didactic 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
Curriculum la Decizia Şcolii 
Curriculum în Dezvoltare Locală 
Nomenclatorul Activităţilor Economice – Clasificarea Activităţilor 
din Economia Naţională 
Codul Ocupaţiilor din România 
Produsul Intern Brut 
Formare Profesională Continuă 
Direcţia Judeţeană de Statistică 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale 
European Qualification Framework 
European Credit system for Vocational Education and Training 
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ENQA – 
VET 
SEOFM 
UNESCO 
WB 
POS 
FSE 
ISCO 
ISCED 
 
ONG 
NUTS 
PCM 
UIP 
RO 
SWOT 
 
SPP 

European Credit Transfer and Accumulation System 
European Network for Quality Assurance in Vocational Education 
and Training 
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
Banca Mondială (Word Bank) 
Programul Operaţional Sectorial 
Fondul Social European 
International Standard Classification of Occupations 
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) 
International Standard Classification of Education 
Organizaţii Non Guvernamentală 
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 
Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle 
Management) 
Unitatea de Implementare a Proiectului 
România 
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, 
Weaknesses, Oportunities, Threaths) 
Standare de Pregatire Profesională 
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Anexa.2 Proiecția evoluţiei demografice 
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Proiecția evoluţiei demografice 2003-2025 
Sursa: INCSMPS, conf. INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» (realizată în 2003) - 
varianta medie. 
Valorile pentru anii intermediari proiecţiei INS au fost stabiliţi de 
INCSMPS printr-o procedură de interpolare.     
Pentru 2010 sunt evidenţiate datele statistice conform Anuarului Statistic 2011. 
  2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2015 2020 2025         

  
2003 2005 

ANUAR 
2006 

ANUAR 
2007 

ANUAR 
2008 

ANUAR 
2009 

ANUAR 
2010 

ANUAR 
2013* 

PROIECŢIE 
2015 

PROIECŢIE 
2020 

PROIECŢIE 
2025 

PROIECŢIE 
2013-2010 2025-2010 

Nr. % Nr. % 

România  21733,6 21623,8 21584,3 21537,6 21504,4 21469,9 21431,3 21063,9 20696,6 20026,4 19243,4 -367,3 -1,7 -2187,9 -10,2 

0-14 ani 3632,7 3432,5 3334,0 3288,4 3265,4 3245,8 3241,3 3132,9 3024,6 2798,7 2511,8 -108,3 -3,3 -729,5 -22,5 

15-64 ani 14993,1 15033,4 15062,2 15049,4 15040,8 15019,9 14995,1 14800,6 14606,0 13956,6 13384,0 -194,6 -1,3 -1611,1 -10,7 

peste 65 ani  3107,8 3148,8 3188,0 3199,7 3198,2 3204,2 3194,9 3130,4 3066,0 3271,1 3347,6 -64,4 -2,0 152,7 4,8 
Regiunea 
BUCUREŞ
TI - 
ILFOV 

2206,5 2209,1 2219,5 2225,9 2248,0 2256,6 2263,3 2196,7 2187,1 2151,0 2100,4 -66,6 -2,9 -162,9 -7,2 

0-14 ani 279,6 267,3 261,6 265,3 272,2 280,4 290,2 264,1 267,5 251,7 223,6 -26,2 -9,0 -66,6 -23,0 

15-64 ani 1610,8 1622,7 1636,7 1640,7 1656,9 1656,6 1654,0 1614,0 1595,3 1528,2 1484,0 -40,0 -2,4 -170,0 -10,3 

peste 65 ani  316,1 319,1 321,1 320,0 318,9 319,6 319,0 318,6 324,3 371,1 392,9 -0,4 -0,1 73,9 23,2 

Municipiul 
Bucureşti 

1929,6 1925,0 1931,2 1931,8 1944,0 1944,2 1942,3 1903,8 1890,6 1849,0 1794,6 -38,5 -2,0 -147,7 -7,6 

0-14 ani 234,0 216,7 219,226 222,7 228,5 234,9 242,8 223,9 227,6 212,8 186,7 -18,9 -7,8 -56,1 -23,1 

15-64 ani 1420,3 1.427,2 1433,0 1431,6 1439,3 1432,9 1423,8 1401,3 1378,6 1307,8 1259,2 -22,5 -1,6 -164,6 -11,6 

peste 65 ani  275,3 281,1 279 277,5 276,2 276,4 275,7 278,6 284,4 328,4 348,7 2,9 1,1 73,0 26,5 
*s-a calculat ca o medie aritmetică a valorilor din anii  
2010 şi 2015             
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Evoluţia tinerilor şi vârstnicilor 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, 2003-2025
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Anexa.3 Proiecţia populaţiei de vârstă şcolară 
 

 

 Evoluţia populaţiei şcolare
- Municipiul Bucureşti - 
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Total învăţământ postliceal (şi şcoala de maiştri) 
Total învăţământ  superior
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Proiecţia populaţiei de vârstă şcolară  
Sursa: "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din Regiunea Bucureşti -Ilfov în perioada 2005-2025", 
realizată pe baza prognozei INS 
Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Municipiul Bucureşti 

 - Mii persoane-   

Grupa de  
vârstă 

2005 2009 2013* 2015 2020 2025 
2013-2005 2025-2005   

Nr. % Nr. %   
3-6 ani 55,1 52,7 61,5 60,2 52,8 44,4 6,4 11,6 -10,7 -19,4   

7-14 ani 122,5 106,3 118,6 125,9 125,0 112,3 -3,9 -3,2 -10,2 -8,3   
15-24 ani 24,9 23,1 21,8 21,6 21,6 20,9 -3,1 -12,4 -4,0 -16,1   
3-24 ani 202,5 182,1 201,9 207,7 199,4 177,6 -0,6 -0,3 -24,9 -12,3   

*s-a calculat ca o medie aritmetică a valorilor din anii 2010 şi 2015      
             

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea Bucureşti - Ilfov    
 - Mii persoane-   

Grupa de  
vârstă 

2005 2009 2013* 2015 2020 2025 
2013-2005 2025-2005   

Nr. % Nr. %   
3-6 ani 65,8 64,3 72,1 70,8 62,9 53,7 6,3 9,6 -12,1 -18,4   

7-14 ani 147,4 129,4 140,4 147,5 146,6 133,2 -7,1 -4,8 -14,2 -9,6   
15-24 ani 322,7 296,7 230,9 202,6 193,5 207,1 -91,8 -28,4 -115,6 -35,8   
3-24 ani 535,9 490,4 443,4 420,9 403,0 394,0 -92,6 -17,3 -141,9 -26,5   
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Anexa 4.  Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII –a 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Municipiul București1)
Sectorul 3
TOTAL

Localitate Anul 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Municipiul 
București1) 12658 13489 13343 13251 13801 15272 

Sectorul 31) 3863 2367 2379 2568 2763 3079 

Șc. Gen. 222) 87 81 78 98 107 117 

Șc. Gen. 222) 27 41 27 40 27 56 

Șc. Gen. 472) 30 36 24 30 43 62 

Șc. Gen. 552) 103 78 95 108 130 118 

Șc. Gen. 702) 84 60 73 77 83 96 

Șc. Gen. 822) 86 71 84 84 84 96 

Șc. Gen. 922) 44 75 66 88 91 124 

Șc. Gen. 1122) 72 67 74 64 91 82 

Șc. Gen. 1492) 99 78 72 97 107 105 

Șc. Gen. 1162) 19 35 51 48 48 53 

Șc. Gen. 1962) 75 79 54 107 128 129 

Șc. Gen. 2002) 52 50 36 44 52 47 

TOTAL 778 751 734 885 991 1085 
1) Localitatea în care este situată şcoala 
2) Școli relevante pentru aria de recrutare a elevilor  
Sursa: Secretariatul şcolilor relevante pentru aria de recrutare a elevilor  
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Anexa 5. Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în ultimii 3 ani 
 

Total, nivele de învăţământ, sexe,medii de 
rezidenţă 
 

Anul școlar 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total populaţie şcolară, din care:  544 590 599 

-pe sexe  masculin 289 302 306 
feminin 255 288 293 

- după 
mediul de 
rezidenţă al 
elevilor  

total din localitatea unde este 
situată şcoala  

398 482 427 

total din alte localităţi  143 108 172 
urban 55 57 57 
rural 88 51 115 

Total liceu teoretic, din care: 111 112 114 

-pe sexe  masculin 50 48 50 
feminin 61 64 64 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor  

total din localitatea unde este 
situată şcoala  

72 83 106 

total din alte localităţi  39 29 8 
urban 16 8 3 
rural 23 21 5 

Total liceu tehnologic, din care: 384 417 424 

-pe sexe  masculin 216 226 222 
feminin 168 191 197 

-după 
mediul de 
rezidenţă al 
elevilor  

total din localitatea unde este 
situată şcoala  

291 353 265 

total din alte localităţi  93 64 159 
urban 36 47 54 
rural 57 17 105 

Total în SCOALA PROFESIONALA 49 17 11 

-pe sexe  masculin 23 10 6 
feminin 26 7 5 

-după 
mediul de 
rezidenţă al 
elevilor  

total din localitatea unde este 
situată şcoala  

38 9 6 

total din alte localităţi  11 8 5 
urban 3 - - 
rural 8 8 5 

Total în învățământul postliceal 49 44 50 

-pe sexe  masculin 23 18 23 
feminin 26 26 27 

-după 
mediul de 
rezidenţă al 
elevilor  

total din localitatea unde este 
situată şcoala  

38 19 50 

total din alte localităţi  11 7 - 
urban 3 2 - 
rural 8 5 - 

Sursa: Secretariatul şcolii -  sfarsit de an şcolar 
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Populație școlară 
 
 

  Anul școlar 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total populaţie 
şcolară 544 590 599 

Teoretic 111 112 114 
Tehnologic zi, ruta 
directă 384 417 424 

Școală profesională - 17 11 
Școala Postliceală 49 44 50 
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Anexa 6. Cheltuieli per elev 
 

in  lei (RON)/elev  
 
 
Anul 
şcolar 
 
 

Nivel de învățământ  

Colegiul Tehnic 
“Costin D. Nenițescu” 

Buget 
 

2015-
2016 

Liceal, zi 1375,54 
Postliceal 143,27 

2016-
2017 

Liceal, zi 4802,56 
Postliceal 4445,98 

2017-
2018 

Liceal, zi 4829,36 
Postliceal 2420,31 
Profesional 5316,65 

2018-
2019 

Liceal, zi 4565,93 
Postliceal 4833 
Profesional 4833 

               Sursa:Serviciul contabilitate al şcolii 
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Anexa 7. Număr de elevi/clasă. Număr de elevi/Număr norme 
 

Colegiul Tehnic 
”COSTIN D. 

NENITESCU” 

An școlar 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Număr clase 22 25 25 
Număr elevi 544 590 599 
Număr elevi/clasă 24,72 23,6 23.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 8. Ponderea personalului didactic calificat în învățământul tehnologic  
 

An şcolar Specialitatea catedrei Total , din 
care Titulari Suplinitori Necalificaţi 

2016-2017 
Profesori discipline 

tehnologice 11 8 3 - 

Maiștri instructori 2 0 2 - 

2017-2018 
Profesori discipline 

tehnologice 12 7 5 - 

Maiștri instructori 2 0 2 - 

2018-2019 
Profesori discipline 

tehnologice 12 8 4 - 

Maiștri instructori 3 0 3 - 
 
 

 

 

 

Nivel 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Liceal zi 495/ 24,75 529/ 24,04 538/24.45 
Profesional - 17/ 11/ 
Postliceal 49/ 24,5 44/  50/ 
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Anexa 9. Date statistice şi de performanţă 
  

 
TABEL 1 

• numărul total de elevi înscrişi, pe  nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
 
 

Nr.crt. Nivel 
educaţional 

2016- 2017 2017- 2018 2018-2019 

Nr. 
elevi 

Sex Mediu de 
rezidenţă Nr. 

elevi 

Sex Mediu de 
rezidenţă Nr. 

elevi 

Sex Mediu de 
rezidenţă 

F B R U F B R U F B R U 

1. Liceu 495 229 226 80 415 529 255 274 106 423 538 261 277 110 428 

2. Școală 
profesională - - - - - 17 7 10 5 12 11 5 6 5 6 

3. Postliceal 49 26 23 8 41 44 26 18 4 40 50 27 23 0 50 

4. Total 544 255 249 88 456 590 288 302 115 475 599 293 306 115 484 
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TABEL 2 
• numărul total de elevi înscrişi pe  filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională  

(pentru ultimii trei ani); 

Nivel de 
învăţământ  Profilul Domeniul  

Nive-
lul 
de 

califi
-care 

 

Calificarea profesională  

2016 - 2017 2017 – 2018 2018-2019 

Număr  elevi Număr  elevi Număr  elevi 

IX X XI XI
I 

XI
II IX X XI XI

I 
XII

I IX X XI XI
I 

XII
I 

Liceu- 
filieră 
tehnologică 
ruta directă, 
ciclul 
inferior şi 
superior 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

Industrie 
alimentară 

4 Tehnician analize produse 
alimentare 30 - - - - - 30 - - - - - 29 - - 

Tehnician analize produse 
alimentare, intensiv engleză - 28 27 16 - 23 - 27 26 - 32 25 - 25 - 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

Protecţia 
mediului                                    

4 Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 30 - - - - 46 22 - - - 31 40 20 - - 

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului, intensiv 
engleză 

 51 26 25 - - - 47 22 - - - - 45 - 

Tehnic 

Chimie 
Industrială 

4 Tehnician chimist de 
laborator 41 23 - - - 18 36 24 - - 26 14 41 22 - 

Tehnician chimist de 
laborator, intensiv engleză - - 22 - - - - - 20 - - - - - - 

Electromeca
nic 

4 
Tehnician electromecanic - - - - - 11 - - - - 

 - 10 - - - 
 

Electric 4 Tehnician electrotehnist 24 18 23 - - - 26 16 23 - 24  25 15 - 
Liceu 

teoretic Real - - Ştiinţe ale naturii 31 28 27 25 - 30 29 29 24 - 30 29 27 28 - 

Școală 
profesională    

Operator industria de 
medicamente si produse 
cosmetice 

- - - - - 17 - - - - - 11 - - - 

Postliceal   

Protecţia 
mediului 5 Tehnician laborant pentru 

protecţia calităţii  mediului - 21 - - - 22 - - - - - 22 - - - 

Industrie 
alimentara 5 Tehnician controlul calitatii 

produselor agroalimentare 28 - - - - - 22 - - - 28 - - - - 
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TABEL 3 
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe  (pentru ultimii trei ani) 

Forma de 
învăţământ Profil Domeniu 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Promovare 
Sex 

Promovare 
Sex 

Promovare 
Sex 

F B F B F B 

Liceu 
tehnologic 
 
 
 

Tehnic 

Chimie industrială 
Electic, 
Electromecanic 
Electronica si 

 

91% 92% 90% 93% 87% 96% 86% 81% 90% 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 

Protecţia mediului 90% 90% 89% 89% 86% 92% 91% 87% 94% 

Industria alimentară 98% 98% 98% 94% 90% 98% 95% 90% 98% 
Liceu 
teoretic 

Real - 93% 93% 94% 98% 97% 100% 99% 98% 100% 

Total liceu  92% 94% 94% 93% 90% 96% 92% 89% 96%  
Școală 
profesională 

Operator industria de medicamente 
si produse cosmetice - - - 70% 71% 70% 

100% 100% 100%  

Total școală 
profesională 

 
- - - 70% 71% 70% 100% 

100% 100%  

Postliceal 

Protecţia 
mediului 76% 88% 69% 

 
100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Industria 
alimentară 79% 72% 90% 

 
73% 70% 78% 

100% 100% 100% 

Total postliceal 100% 100% 80% 86% 84% 89% 100% 100% 100%  

Total liceu + postliceal + profesională 92% 91% 91% 92% 89% 95% 92% 90% 95%   
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TABEL 4 
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe  

(pentru ultimii trei ani). 
 
 

Nr.
crt Examen 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Rata de succes 
Sex 

Rata de succes 
Sex 

Rata de succes 
Sex 

F B F B F B 

1. Bacalaureat 16,66% 7,69% 27,27% 29,72% 35,71% 21,87% 34.73% 40% 35.50% 

2. 
Competenţe 
profesionale 

nivel 4/5 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 97% 94% 

6. 
Competenţe 
profesionale 

nivel 5 
      60% 86% 0% 
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Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă la sfârşitul 
anului 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteriul 

Total 
pierderi 

(nr. 
elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze 
(nr. elevi) 

 
TOTAL PIERDERI 
ÎN LICEU 
TEHNOLOGIC 

45 

abandon şcolar 0 
repetenţie 19 
transfer în altă unitate de 
învăţământ 7 

alte situaţii  - exmatriculati, 
retrasi 19 
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TABEL 5  Inserție absolvenți 2018-2019 

Nivelul 
de 

calificare  

Profilul / 

Domeniul  
Calificarea 

profesională  
Nr. 

absovenţi  
Continuă 
studiile Angajaţi Propria 

afacere  

Înregistraţi 
în şomaj 
(ANOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi în 
evidenţele 

ANOFM  

Alte 
situaţii Observaţii  

 

- 
Real, Științele naturii - 28 7 18 - - - - - 

Liceu 
tehnologic, 
nivelul 4 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului/ 

Industrie alimentară 

Tehnician analize 
produse alimentare 24 6 11 - - - - - 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului/ 

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 
43 15 14 1 4 - 10 - 

Tehnic/ 

Chimie industrială 
Tehnician chimist 

de laborator 22 15 7 - - - - - 

Tehnic/ 

Electric 
Tehnician 

electrotehnist 11 - 7 - - - 4 - 

TOTAL pentru nivelul 4 128 43 57 1 4 - 14 - 

Situaţia în procente - 33,59% 44,53% 0,78% 3,12% - 10,93% - 
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