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PARTEA  I 
                    

1. C O N T E X T U L 
 

1.1. VIZIUNEA ŞCOLII 

 

„NOI FORMĂM ADOLESCENTUL DE AZI, PENTRU A FI 

CETĂŢEANUL EUROPEAN DE MÂINE”. 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

   

            Misiunea şcolii noastre constă în formarea inițială a elevilor la nivelul 
dimensiunii europeane, cu capacitatea şi plăcerea de a învăţa continuu, care să 
stăpânească tehnicile de muncă intelectuală, să asimileze valorile culturii 
naţionale şi universale, educați în spiritul respectării drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale şi care să păstreze nealterat spiritul naţional integrat 
armonios în familia spirituală europeană. 
 

                                     

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 
1.2.1. Argumentatrea ciclului de viață al PAS 

 
     Pentru a corobara programele de învățare oferite de Liceul Tehnologic ” Elie Radu” , cu 

cerențele pieței muncii, cu opțiunile absolvenților de clasa a VIII-a, cu analiza contextului 

socio- economic din PLAI și PRAI București- Ilfov, PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 

este elaborat pe o perioadă de 5 ani (2018-2023), urmărinâd astfel progesul școlar al elevilor 

pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

Aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, libera circulaţie a forţei de muncă, presupun: 

respectarea Standardelor de Pregătire Profesională, evaluarea elevilor pe baza unor probe care 

să respecte criteriile de performanţă şi condiţiile de aplicabilitatea ale acestora; pregătirea 
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tinerilor conform cerinţelor europene în vederea asigurarea recunoaşterii şi echivalării 

diverselor calificări profesionale. 

     Orientarea şcolară şi profesională a elevilor trebuie să pună accent pe dezvoltarea globală 

a personalităţii elevului, coroborată cu cerinţele sociale şi aspiraţiile individuale ale elevului. 

Oferta educaţională a şcolii trebuie să răspundă cerinţelor actuale interne şi europene, să 

urmărească formarea la elevi de abilităţi şi deprinderi specifice calificărilor profesionale 

recunoscute în Uniunea Europeană, cât şi atitudini comportamentale adecvate. 

    Procesul instructiv-educativ, pentru a corespunde nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională, trebuie să aibă un caracter activ, centrat pe elev. Profesorul în elaborarea 

strategiilor didactice trebuie să ţină seama de următoarele principii: elevii învaţă mai bine, 

când consideră că învăţarea corespunde nevoilor lor; când fac ceva şi sunt implicaţi activ în 

procesul de învăţare, ei au stiluri de învăţare diferite (auditiv, vizual, practic sau prin contact 

direct), viteze de învăţare diferite, pot învăţa din experimente diferite, când li se acordă timp 

pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu cunoştinţele anterioare. 

    Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a părăsirii timpurii a şcolii sunt ţinte la nivel 

european în domeniul educaţiei, pe care şi România le-a adoptat din necesitatea finalizării 

corespunzătoare a pregătirii socio-profesionale a tinerilor şi facilităţii integrării lor pe piaţa 

forţei de muncă. 

   Dezvoltarea de parteneriate locale contribuie la întărirea relaţiilor de colaborare, îmbogăţirea 

schimbului de experienţă, informarea comunităţii asupra tipului de educaţie pe care-l oferă 

şcoala, la cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor etc. 

   Profesorul trebuie să găsească metodele cele mai adecvate pentru ai motiva pe elevi să 

frecventeze şcoala şi să participe activ la formarea lor. Activităţilor şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare contribuie la descoperire de talente, abilităţi, tipuri de manifestare în diverse 

contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi. Acestea pot 

îmbrăca diverse forme, antrenante, capabile să stimuleze creativitatea şi să-i dezvăluie 

individului posibilităţi nebănuite, cultivându-i încrederea în propriile forţe. 

    Pentru a atinge finalităţilor cerute de legea învăţământului, pentru atractivitatea şi eficienţa 

învăţării, cât şi pentru dezvoltarea fizică armonioasă se impune asigurarea bazei tehnico - 

materiale. 

    Misiunea şi viziunea sunt formulate ţinând cont de idealul învăţământului preuniversitar, 

de aşteptările pe care le au de la această instituţie beneficiarii direcţi şi indirecţi ai unității 

școlare - elevii şi părinţii - dar şi de oferta educaţională extrem de diversă, ofertă propusă de 

către școală. 

    Unitatea şcolară pentru anul şcolar 2022-2023, pornind de la priorităţile politicii 

educaţionale ale M.E. şi I.S.M.B. ş-a fixat la nivel local următoarele priorităţi: 

 Învăţarea centrată pe elev; 
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 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; 

 Eficientizarea parteneriatului cu agenţii sociali economici; 

 Dezvoltarea curriculumului; 

 Dezvoltarea de standarde ale pregătirii profesionale; 

 Formarea continuă a personalului didactic; 

 Asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar; 

 Orientarea profesională şi consilierea elevilor; 

 Dezvoltarea sistemului informaţional; 

 Modernizarea bazei materiale; 

 Optimizarea managementului educaţional; 

 Asigurarea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări; 

 Utilizarea TIC în predare; 

 Facilitarea participării la formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale. 

 Asigurarea de facilităţi elevilor proveniţi din zonele dezavantajate şi zonele rurale; 

 Formarea continuă a adulţilor; 

 Integrarea în dimensiunea europeană; 

 Adaptarea şi conceperea de materiale didactice pentru formare diferenţiată. 

      Pentru realizarea acestor obiective se impune respectarea următoarelor princiipii şi 

valori: 

- Competenţă; 

- Resposabilitate; 

- Calitate; 

- Performanţă; 

- Eficacitate; 

- Eficienţă; 

- Accesibilitate la educaţie; 

- Învăţare continuă; 

- Ofertă educaţională atractivă; 

- Descentralizare; 

- Pregătirea la standarde europene; 

- Resurse umane calificat 
 

1.2.2.  CONTEXTUL  LEGISLATIV 
 

 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare 

ulterioare; 

 Ordinul ME nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar  2022-2023; 

 Ordinul ME nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea și desfășurarea examenului de 
Bacalaureat național – 2023 + Calendarul  
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 ORDIN ME  4759/31.08.2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare 

a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul 

şcolar 2022- 2023; 

 OME nr. 4224/6.07.2022 privind Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru 

dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare 

a creditelor profesionale transferabil 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar aprobat prin OME 

nr. 4183/4.07.2022, cu modificările și completarile ulterioare; 

 Ordinul ME nr. 5243 /31.08.2022  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2023-2024. 

 Ordin comun (Ministerul Educației - nr. 5.338/01.10.2021 și Ministerul Sănătății - nr. 

1.082/01.10.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu completările ulterioare; 

 ORDIN nr. 3.394 din 16 martie 2022pentru modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare 
a competițiilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.916/2020; 

 Ordinul ME nr. 3610/2022 privind  măsuri de aplicare și corelere a planurilor de învățământ pentru 
învățământul professional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului școlar 2022-2023; 

 Ordinul ME nr. 5.439 din 26 septembrie 2022  privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul professional de stat și în învățământul dual de stat  pentru anul școlar 2023-2024; 
 Ordinul nr. 4738/2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor-cadru de învăţământ pentru 

clasele a XI-a seral, învăţământ liceal - filiera tehnologică, cu structura anului şcolar 2022-2023; 

 ORDIN nr. 4.796 din 25 august 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în 

limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu 

probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe 

parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului 

de bacalaureat; 

 Ordinul ME nr. 5732/29 septembrie 2022 Metodologie de organizare și desfățurare a învățământului 

dual; 

 Ordinul ME nr. 5733/29 septembrie 2022 Metodologie de acces și de organizare și desfățurare în 

învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4. Conform Calendarului national al 

calificărilor; 

 Adresa ME nr. 1515 /26.08.2022 – Activitățile specifice învățământului profesional și tehnic (ÎPT) în 

anul școlar 2022-2023; 

 Graficul unic de monitorizare și control al ISMB nr. 25948/16.09.2022 pentru anul școlar 2022-2023; 

 OME nr. 5723/27.09.2022 privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de 

definitivare în învățământ – sesiunea 2023 și Calendarul de desfășurare  

 Ordinul ME nr.  3189/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare 
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011. 

 Precizări  MEC nr. 1791/12.10.2022 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în 

vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2022-2023; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229882
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229881
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249642
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249642
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamrxguyq/ordinul-nr-4247-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-de-evaluare-anuala-a-activitatii-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-aprobata-prin-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-t?pid=315616209#p-315616209
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamrxguyq/ordinul-nr-4247-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-de-evaluare-anuala-a-activitatii-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-aprobata-prin-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-t?pid=315616209#p-315616209
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tamrxguyq/ordinul-nr-4247-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-de-evaluare-anuala-a-activitatii-personalului-didactic-si-didactic-auxiliar-aprobata-prin-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-t?pid=315616209#p-315616209
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 OMECTS nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de 

bacalaureat; 

 Ordinul ME nr. 5.154 din 30 august 2021 Metodologie-cadru din 30 august 2021de organizare și 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 ORDIN nr. 3239 din 5 februarie 2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere 

pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al 

Curriculumului naţional 

 Adresa ISMB nr. 20577/25.09.2020 și a DGPMB nr. 444000111.09.2020 privind necesitatea 

constituirii la nivelul Liceului Tehnologic ” Elie Radu „ a Registrului de siguanță școlară; 

 Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a 

elevilor și studenților  

 OMENCTS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

 OME privind organizarea simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat în anul 

școlar 2022-2023; 

 Procedura ISMB  de sistem privind managementul de caz pentru copii cu CES orientați 

școlar și profesional; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările și 

completările ulterioare 

 Ordinul MEN nr. 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru disciplinele din 

aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a și a XII-a învățământ liceal tehnic și profesional; 

 Ordinul MEN nr. 3501/29.03.2018 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele din aria 

curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a și a XII-a învățământ liceal tehnic și profesional; 

 Ordinul MEN nr. 3502/29.03.2018 privind aprobarea reperelor metodologice pentru elaborarea și 

avizarea programelor CDL pentru clasele a XI-a și a XII-a învățământ liceal tehnic și profesional; 

 Ordinul ME pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru pntru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile 
de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024. 

 Ordinul MEN nr. 5104/03.09.2019 pentru modificarea Metodologiei – cadu privind reglementarea 
utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 
5062/2017. 

 OME – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2023-2024; 

 ORDIN ME nr.  6.106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învățământ 

preuniversitar 

 OME  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 253/2010 pentru acordarea 
burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale 

 Ordinul nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei 

corpului didactic 

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

combaterea violenţei în mediul şcolar 

 ORDIN COM UN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind - aprobarea 

Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246392
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/235577
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la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii. 

 Ordin nr. 4549/09.09.2014 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile 

obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe 

speciale 
 Ordonanţa de  urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării 

ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

 ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei 

funcţii didactice 

 ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie  2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

 ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea  pe raza  ECTS/SECT a învăţământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată 

de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, precum cadrele didactice cin învăţământul 

preuniversitar 

 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 

 ORDIN nr. 3844/2016 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,O.M.E.C.T.S.Nr. 
5530/2011; 

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

a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calității educaţie: aprobată cu completări si modificări prin 

Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare. 

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învăţământ 

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

35/2007. 

 Documente de referinţă 

 Planul de acțiune al școlii PAS 

 Raportul anual de activitate al Liceului Tehnologic ” Elie Radu”  pentru, anul școlar 2021-2022; 
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic ”ELIE RADU”; 

 Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic ”ELIE RADU”; 

 Procedurile Interne ale unităţii şcolare; 

 Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2021 - 2022; 

 Raportul anual de evaluare internă RAEI pentru anul școlar 2021 - 2022; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educație 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind  un cadru strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educaţiei si formări profesionale ( ”ET2020”) 

 Strategia ARAC1P pentru perioada 2015-2020 Recâștigarea încrederii în educație. 

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu/ 

 Programul Naţional de Educaţie Parentală (1998- 2004, susținut de UNICEF)  

 Repere Fundamentale în Învăţarea şi Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani (2007-2009),  

susţinute de UNICEF 
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1.2.3. Amplasarea şcolii 
 

    Liceul Tehnologic „Elie Radu” este amplasat în cartierul Vitan, în apropierea stadionului 

„Olimpia”, a Liceului Teoretic „Decebal” şi a Hypermarketului „Auchan”.  

    Spre deosebire de anii 1980-1990, când mediul din zona şcolii era unul preponderent 

muncitoresc, în ultimii ani structura ocupaţională a locuitorilor a devenit eterogenă datorită 

faptului că populaţia activă a cunoscut un proces de întinerire.  

     În zonă există instituţii culturale, Universitatea “Gheorghe Cristea”, ”Universitatea 

Hyperion”, Liceul Tehnologic “Traian Lalescu”, Liceul Teoretic “Decebal” care în perioada 

anului şcolar fac ca atmosfera să fie plăcut animată. Zona din jurul şcolii s-a modernizat, 

fostele cămine muncitoreşti fiind transformate în cămine care adăpostesc studenţi ai mai 

multor facultăţi de stat şi particulare din municipiul Bucureşti. 

Populaţia, preponderent de origine română a fost şi este atrasă de prezenţa marilor societăţi 

comerciale din zonă: MALL Vitan, Mr. Bricolage, Complexul Bobocica, Hypermarketul  

Auchan,  Lidl, Carrefour, Praktiker şi Târgul AutoVit, care au absorbit an de an forţa de muncă 

disponibilă. Zona adiacentă unităţii şcolare este înconjurată de mici unităţi prestatoare de 

servicii (service-auto), în care au efectuat stagii de pregătire practică şi elevi ai şcolii noastre. 

Harta amplasării în zonă a Liceului Tehnologic „ELIE RADU”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4   Scurt istoric 

 
       Liceul Tehnologic “ELIE RADU”, a luat fiinţă în anul 1990, în locaţia fostului Liceu 

Industrial nr. 30, prin transferarea bazei materiale şi a resursei umane de la Liceul Industrial 
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nr. 18, sub denumirea de Grup Şcolar Industrial de Construcţii-Montaj nr. 3 până în anul 1993, 

după care s-a numit Grupul Şcolar de Construcţii “ELIE RADU”, denumire sub care a 

funcţionat până în 2001, iar de la această dată s-a numit Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj 

“ELIE RADU”. Începând cu data de 1 septembrie 2012, unitatea primeşte denumirea de Liceul 

Tehnologic „Elie Radu”. 

      Are în patrimoniu 3 (trei) clădiri: cea a şcolii, situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 5, 

sala de sport – Centrul Sportiv Apollo - situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 5 şi cea a 

Atelierelor-şcoală, situată în Bulevardul Energeticienilor nr .9. 

 Unitatea şcolară funcţionează în două schimburi şi are profilul organizat astfel: 

 Filiera tehnologică – profil servicii (din 2014)  

 Filiera tehnologică – profil tehnic: domeniul mecanică  

 Filiera vocaţională – profil sportiv (din 2013)  

În noiembrie 2018 Liceul Tehnologic „Elie Radu” s-a acreditat ARACIP pentru 

calificările: Tehnician în administrație și Instructor sportiv. 

Structura sa cuprinde două forme de învăţământ: cursuri de zi şi seral, organizate pe două 

nivele de pregătire: 

-   Nivel 3, dobândit de absolvenţii  învăţământului profesional și învățământ profesional 

dual ;  

- Nivel 4, dobândit de absolvenţii de la liceu zi şi liceu seral, filiera tehnologică și 

vocațională. 

       În perioada 2006 - 2016 şcoala a implementat Programul „A doua şansă” în parteneriat 

cu Liceul Teoretic “DECEBAL”, program destinat grupurilor defavorizate, asigurând 

pregătirea de specialitate a elevilor. O parte a absolvenților de ciclu inferior ai acestui program 

și-au continuat studiile liceale la seral în unitatea noastră școlară.  

        La începutul anului şcolar 2006 - 2007 s-a obţinut autorizaţie pentru „Şcoala de 

conducători auto - categoria B”, unitatea  noastră având  în prezent un parc de 2 autovehicule 

care sunt înscrise în circulaţie. Acesta este un aspect favorabil, mulţi dintre elevi fiind dornici 

să-şi obţină carnetul de conducător auto încă din timpul şcolii. 

  Rezultatele acumulate, în relativ scurta existenţă a şcolii, au condus-o printre şcolile cu 

bune rezultate la activităţi extraşcolare artistice, proiecte educative, parteneriate cu agenţii 

economici din domeniul mecanic şi construcţii. 

        

 

1.2.5. Tradiţii 
 

        Prin integrarea şcolii în dimensiunea europeană, aceasta desfăşoară o activitate susţinută  

în cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, fiind organizat un cerc de “Arte plastice şi 

tradiţii”, unde  elevii cooptaţi de domnul profesor Radu Marin, îşi dezvoltă abilităţile artistice 
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şi plastice în realizarea de icoane pe sticlă, produse ceramice, mărţişoare, felicitări etc., 

produse pe care şcoala le expune cu diverse ocazii sau târguri de oferte educaţionale. 

 

 

 

 

       

Din anul 2004 şi până în prezent, în şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea Cercul de teatru 

al trupei “Mores”, care a participat în fiecare an şcolar la concursuri şi festivaluri de teatru 

pentru elevi, obţinând numeroase premii şi diplome – coordonator fiind doamna profesor 

Paraschivescu Iuliana. 

Dintre activităţile educative și extrașcolare la care au participat cadre didactice și elevi ai 

școlii menționăm: 

 

a. Programe și proiecte internaționale și naționale 

 

În anul școlar 2021-2022, misiunea noastră conjugă cu eforturile materiale și umane ale 

întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: încurajarea competiției, 

performanței, progresului școlar.         

             

       În luna ianuarie 2022 profesor Ancuța Maria Motohon a participat cu un grup de elevi în 

cadrul proiectului Circular Learning Space – for digital skills.  

       În 15.03.2022 un grup de elevi coordonat de către prof. Valentina Kirat a participat la 

activitatea " Ziua Porților Deschise – Profesia medicală, un izvor nesfârșit de oportunități", 

desfășurată la Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila", București. 

       În 21.03.2022 s-a desfășurat activitatea "Francophonie 2022", coordonată și organizată de 

către prof. Ancuța Maria Motohon și Carmen Lăcrămioara Florea. 
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      În 23.03.2022 s-a desfășurat activitatea "Ziua apei și ziua meteorologiei", coordonată și 

organizată de către prof. Anca Mihaela Avram. 

      În 24.03.2022 s-a desfășurat activitatea "Ora Pământului",  coordonată și organizată de 

către prof. Anca Mihaela Avram. 

      În 28.03.2022 s-a desfășurat activitatea " Raportul dintre rasă, etnie, limbă, religie, cultură 

și viață socială. Studiu de caz: Romii din țara noastră", coordonată și organizată de către prof. 

Anca Mihaela Avram. 

       În 11.04.2022 s-a desfășurat activitatea "Ziua Educației Financiare, Metode moderne 

virtuale: Bitcoin", coordonată și organizată de către prof. Ancuța Maria Motohon și prof. 

Alexandru Mihai Ciocioman. 

 
                            

       În 13.04.2022 s-a desfășurat activitatea "Planeta mea în viitor", coordonată și organizată 

de către prof. Ancuța Maria Motohon. 

 
În perioada ianuarie - iunie 2022 s-a desfășurat proiectul "Puternic fără violență" înscris în 

CAER 2022, coordonat și organizat de către prof. Ancuța Maria Motohon și prof. ing Ioana 

Aries. 
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În 11.04.2022 s-a desfășurat activitatea de educație pentru mediu "Introducere în schimbările 

climatice",  coordonată și organizată de către prof. Anca Mihaela Avram.  

În 11.04.2022 s-a desfășurat activitatea de educație financiară " Introducere în reducere – 

reutilizare  - reciclare și Harta Reciclării", coordonată și organizată de către prof. Anca 

Mihaela Avram. 

În 05.05.2022 s-a desfășurat activitatea "Măsuri privind acordarea primului ajutor ", 

coordonată și organizată de către prof. Kirat Valentina în colaborare cu Școala Postliceală 

Sanitară FEG București. 

 

1. De asemenea, în cadrul Liceului Tehnologic "Elie Radu" s-a desfășurat proiectul 

Puternic  fără violență, proiect înscris în Calendarul Activităților Municipale, 

Domeniul A8 – Educație Civică, voluntariat, proiecte caritabile, la poziția 12, proiect 

care în anii școlari 2019-2020; 2021- 2022 și 2020-2021 a fost înscris în Calendarul 

Activităților Educative Regionale și Interjudețene al Ministerului Educației și 

Cercetării, cu nr. 26149/12.02.2020, Domeniul  – Educația civică, voluntariat, proiecte 

caritabile, la poziția nr.187; 

2. Liceul Tehnologic "Elie Radu" s-a clasat  pe Locul II la concurs din cadrul unui proiect 

finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al sectorului 3 " Finanţările 

nerambursabile – ideile tinerilor devin proiecte viabile",proeict coordonat de d-na 

Profesor Motohon Anca. 

3. În perioada 2018-2022 unitatea noastră școlară implementează proiectul Rose proiect 

de granturi pentru licee ” Acces spre succes” șicontinuă acest proiect și în anul școlar 

2022-2023; 

În anul școlar 2020-2021 s-au desfășurat următoarele proiecte educative: 
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S-a organizat împreună cu voluntari ai Asociatiei ART FUSION reprezentații ale 

Teatru Forum pe tema cyberbullyingului și reprezentații de Teatru Ziar  pe tema discriminării 

de către Asociația A.R.T. Fusion în cadrul proiectelor „Proiectul Teatru Forum” și ”Teatru 

pentru Diversitate”, susținute de Ambasada Franței în România. Reprezentațiile s-au 

desfășurat on line la mai multe clase din scoală. 

În 18 noiembrie 2020 un grup de elevi coordonat de prof. Ancuţa Maria Motohon 

a participat la un webminar în cadrul proiectului "Ghidul Meseriilor Viitorului şi 

Aptitudinile necesare  pentru a fi Cetăţenii Smart ai celui mai Smart Sector", desfăşurat de 

către INACO. 

În 17.06.2021 s-a desfășurat Festivalul – concurs cultural-artistic, din cadrul 

activităților proiectului „Puternic fără violenţă”, proiect înscris în Calendarul 

Activităților Educative Regionale 2020, cu desfăşurare on-line 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. În anul școlar 2018-2019 a accesat Programul privind finanțarea suplimentară a 

unităților de învățământ preuniversitar cu perfomanțe deosebite la învățătură ” Aripi 

spre viitor” 

5.  Liceul Tehnologic ″Elie Radu″ a participat, cu 4 echipe, la concursul "Ştiu şi aplic" din 

cadrul Proiectului Educațional ”Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă", 

o echipa, formată din elevele Bolboacă Anania și Bolat Gabriela,  s-a calificat la faza 

națională care a avut loc la Iaşi. 

6. Liceul Tehnologic ″Elie Radu″ a sprijinit derularea proiectului INTESPO, desfășurat de 

ANOFM în colaborare cu ME,care are ca obiectiv Creșterea numărului de tineri inactivi 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare  în vederea furnizării de măsuri personalizate 

de sprijin; 
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7. În cursul anului şcolar 2018-2019 clasa a X-a B este implicată în programul de 

prevenire a consumului de droguri, Tineri in Europa, desfășurat de DGASMB 

împreună cu ISMB. 

8. Liceul Tehnologic Elie Radus-a înscris în cadrul proiectului Implica-te in viața ta, 

desfășurat de ISMB, cu patru activităţi: Toleranţă – texte argumentative: prof. 

coordonator - Carmen Florea, Comunicare non-violentă: prof. coordonatori – Ioana 

Arieş şi Ana Angheluţă, Cupa fair play - competiţii sportive amicale: prof 

coordonatori: Ion Dumitraşcu şi Nelu Stoian  şi Te rog, mulțumesc, cu plăcere: prof. 

coordonator Ancuţa Maria Motohon.  

În anul școlar 2019-2020 s-au desfășurat următoarele proiecte educative: 

1. În data de 27.11.2019, cu implicarea tuturor elevilor școlii și cadrelor didactice,  Liceul 

Tehnologic „Elie Radu” a organizat și desfășurat activitățile proietului ” Sportul cere fani , 

nu huligani!  
2. Liceul Tehnologic "Elie Radu" s-a înscris in Calendarul activităților regionale 2020 cu 

proiectul "Puternic fără violenţă".  Proiectul a fost aprobat şi urmează să se desfășoare în 

perioada ianuarie – iunie 2020.  

3. Ȋn 8 noiembrie prof. Ioana Bratuva a însoţit un grup de elevi într-o vizită la Fortul 13 

Jilava, în cadrul proiectului ”Fort 13 Jilava”, proiect finanțat din fonduri nerambursabile 

de la bugetul local al sectorului 3. 

4. D-na. prof. Ancuta Maria Motohon a îndrumat un grup de elevi în vederea conceperii 

unui proiect cu care  participat la concursul din cadrul unui proiect finanțat din fonduri 

nerambursabile de la bugetul local al sectorului 3 " Finanţările nerambursabile – ideile 

tinerilor devin proiecte viabile". Ȋn cadrul concursului  Liceul Tehnologic "Elie Radu" s-a 

clasat  pe Locul II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. În luna noiembrie în cadrul proiectului ”Sectorul 3 Dansează” dna. prof. Alexandra 

Mariana Ionescu  a făcut preselecție și format echipa reprezentativă de majorete  a 
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liceului.  După o pregătire de trei săptămâni  echipa liceului  a participat la concursul din 

cadrul proiectului ”Sectorul 3 Dansează”  şi  s-a clasat pe locul  XI, din totalul de 20 de 

echipe.  

6.  Proiectul "Educat și Sănătos în Sectorul 3 ” pentru clasele IX-XII" 

    
b. Parteneriate și protocoale de colaborare 

În anul şcolar 2021 - 2022, Liceul Tehnologic „Elie Radu” a încheiat următoarele parteneriate: 

 Acord de parteneriat  în vederea pregătirii, organizării și desfășurării  activităților 

din cadrul Proiectului „Puternic fără violență”, înscris în CAEM al ISMB, cu 

următorii parteneri: 

- Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”; 

- Școala gimnazială nr.149 București; 

 Acorduri de parteneriat cu școlile din municipiul București participante la 

activitățile cuprinse în Planul de activități al Liceul Tehnologic ”Elie Radu”, filială 

CCD – București înregistrată cu numărul 1264/4.11.2021 pentru anul școlar 2021-

2022 referitoare la:  

o Conferința Municipală cu tema ,, Lecția online – strategie modernă de 

predare - învățare – evaluare”,  desfășurată în data de 25.11.2021; 

o Conferința Municipală cu tema „Suportul formativ-educațional în învățarea 

online”, desfășurată în data de 05.05.2022; 

 Protocolul de parteneriat  nr. 2814/19.10.2021, cu Universitatea Româno – 

Americană privind activitățile de orintare și consiliere în alegerea traseului educațional 

universitar a elevilor de liceu și de participare cu elevii la concursuri/workshop-uri și a 

unor manifestări științifice pe teme actuale. 

 Acordul de parteneriat nr. 980/17.05.2022 cu Universitatea ” Nicolae Titulecu” din 

București privind activitățile de consiliere în alegerea traseului educațional a elevilor de 

liceu și de participare cu elevii la activitățile extracurriculare organizate în cadrul 

Universității și Facultății; 

 Proiectului pentru reducerea violenței fizice și psihologice în Liceul Tehnologic 

”Elie Radu”, nr.272/14.02.2022,  încheiat cu reprezentanții Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București și Inspectoratului Școlar al Municipiului București; 

 Acordul de parteneriat, nr. 582/24.03.2022,  încheiat cu reprezentanții Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București în vederea derulării proiectului 

”Planet/Youth/Youth in Europe – a Drug Prevention Programme”; 

 Acordul de parteneriat, nr. 863/5.05.2022, încheiat cu Școala Postliceală FEG – 

București privind desfășurarea activităților din cadrul Cursului de prim ajutor; 
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 Acordul de parteneriat, nr. 4/3.01.2022  cu Școala Postliceală Sanitară ” Carol Davila” 

privind activitățile, cuprinse  în proiectul ”Învață să ajuți” referitor la dezvoltarea 

comportamentelor responsabile și formarea deprinderilor de viață sănătoasă, de pevenire 

a îmbolnăvirilor și de acordare a primului ajutor în caz de accident; 
 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 25; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 200; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 129; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 54; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 1 FRUMUȘANI; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 134; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 84; 

 Parteneriat Educațional cu Liceul Teoretic „Decebal”; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr.. 102; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 112; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr.119 “Vasile Voiculescu”; 

 Parteneriat Educațional cu Școala Gimnazială nr. 133. 
 

   

 În anul școlar 2020-2021 Liceul Tehnologic „Elie Radu” sector 3, București, a încheiat 

Acord de parteneriat  în vederea pregătirii, organizării și desfășurării  activităților online 

din cadrul Proiectului „Puternic fără violență”, înscris în CAERI al MEC, cu următorii 

parteneri: 

- Școala gimnazială Obârșia, Județul OLT 

- Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”; 

- Școala gimnazială nr.149 București; 

         În an școlar 2020-2021, Liceul Tehnologic „Elie Radu”, sector 3, București, a încheiat 

următoarele Acorduri de parteneriate: 

 Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA A.R.T. FUSION privind : Conștientizarea elevilor pe 
tematici de egalitate și violență dde gen; Dezvoltarea capacităților de identificare și 
conștientizare a comportamentelor abuzive; Încurajarea implicării în lupta înpotriva 
violenței de gen. 

 Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA THE SOCIAL INCUBATOR pentru derularea unor 
evenimente educaționale ( ateliere online de educație financiră, angajabilitate și 
antreprenoriat ) adresate elevilor ; 

 Acord de parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară ” Carol Davila”, derularea 
activităților proiectului regional ”Învățați să ajutați!”; 

 Acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA A.R.T. FUSION privind: Conștientizarea elevilor pe 
tematicile de bullying, cybertbullying și discriminare; Dezvoltarea de abilități critice în 
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relația cu media; Îmbunătățirea capacităților de identificare situații de bullying, 
cybertbullying și discriminare pracum și identificarea de posibile soluții. 

●  Liceul Tehnologic ”Elie Radu” a depus un poiect Erasmus, ”Învățarea la locul de muncă 

European pentru Tehnician în administrație”, E 10233524; 

 

În anul şcolar 2018 - 2019, Liceul Tehnologic „Elie Radu” a încheiat următoarele 

parteneriate: 

1. ”Proiectul Punctual” cu Secția 11 Poliție având ca obiective: 

- Realizarea unui climat de siguranță în interiorul școlilor și în apropierea acestora; 

- Reducerea vulnerabilității elevilor de a comite contravenții sau infracțiuni; 

- Reducerea fenomenului de absenteism/abandon școlar; 

- Reducerea riscului de victimizare a elevilor/cadrelor didactice; 

- Promovarea în rândul elevilor a valorilor morale și juridice, a drepturilor omului și 

a respectului față de lege; 

- Implicarea cadrelor didactice și a părinților în procesul de educație civică al elevilor; 

2. Acord de parteneriat  în vederea pregătirii, organizării și desfășurării unor activități 

în cadrul Proiectului „Puternic fără violență”, ediția I, cu următorii parteneri  : 

- Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” 

- Colegiul Economic Viilor 

   3. Acord de parteneriat cu Asociația The Social Incubator în vederea organizării unor     

sesiuni de formare adresate tinerilor din categoriile vulnerabile. (4) 

4.  Acord de colaborare cu Asociația Țara Tinerilor Uniți în vederea implementării 

activităților aferente proiectului „ Vocea tinerilor din sectorul 3” 

5.  Protocol de colaborare  cu Highlight Agency SRL în cadrul programului „ NIVEA 

Like Your self ”. 

6.  Acord de parteneriat cu Asociația The Social Incubator în vederea organizării unor 

sesiuni de formare adresate tinerilor din categoriile vulnerabile. (4) 

7. Convenție de Colaborare cu Fundația „Copii în dificultate” în vederea desfășurării 

și organizării de diferite proiecte educaționale, artistice și de conștientizare organizate în 

sprijinul copiilor cu dizabilități  grave asistați de fundație. 

8.  Protocol cadru de colaborare  cu Direcția generală de Poliție a Municipiului 

București, scopul proiectului este colaborare eficientă va contribui la pregătirea 

antiinfracțională și antivictimală a elevilor, în vederea conștientizării acestora asupra 

respectării normelor de conduită socială, morală și rutieră, prin derularea de programe 

preventiv – educative pe linia cunoașterii și respectării drepturilor și obligațiilor de către 

minori, a prevenirii consumului ilicit de droguri, deligvenței juvenile, traficului de 

persoane, violențe domestice – abuzul și neglijarea copilului, precum și a accidentelor de 

circulație care au ca victime copiii etc. 
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9.  Acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București (DGASMB)  în vederea derulării proiectului „ Planet Youth/ Youth in Europe – 

a Drug Prevention Programme” , scopul proiectului prevenirea consumului de droguri în 

rândul tinerilor. 

   10.  Acord de parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” – proiectul 

regional ”Învățați să ajutați” în vederea desfășurării unor activități care să dezvolte 

comportamente responsabile și să formeze deprinderi de viață sănătoasă, de prevenire a 

îmbolnăvirilor și de acordare a primului ajutor în caz de accidente. 

11. Pe parcursul anului scolar 2018 – 2019 doamna prof. Avram Anca Mihaela a 

incheiat Parteneriate Educative cu urmatoarele institutii: Casa Corpului Didactic Bucuresti, 

Gradinita nr.191 Bucuresti. 

 

 

12. Oferta educaţională şi planul de şcolarizare sunt popularizate prin intermediul comisiei 

de promovare a imaginii şcolii, ai căror membri merg la şcolile generale din sectorul 3 

sau din zonele limitrofe. În acest sens unitatea noastră şcolară a încheiat parteneriate 

educative privind integrarea absolvenţilor de clasa a VIII-a în învăţământul liceal 

Învățământ profesional și Dual cu următoarele şcolii generale:  

- Școala Gimnazială  „Mihai Botez” 

- Școala Gimnazială Nr. 80  

- Școala Gimnazială Nr. 149  

- Școala Gimnazială Nr. 82  

- Școala Gimnazială  „Leonardo Da Vinci” 

- Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon  

- Școala Gimnazială Nr. 84 

- Școala Gimnazială Nr. 144  

- Școala Gimnazială Nr. 20  

- Școala Gimnazială Nr. 25 

- Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” 

- Școala Gimnazială Nr. 3 „Nicolae Titulescu” 

- Școala gimnazială Nr.1  Glina 

- Școala nr.3 Bobești; 

În semestrul I anul şcolar 2019 - 2020, Liceul Tehnologic „Elie Radu” a încheiat următoarele 

parteneriate: 
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1. Parteneriat cu Facultatea de Geografie, Universitatea București, cu școli și licee din 

municipiul București participante la Conferința municipal cu tema ,,Creativitate, 

implicare, profesionalism în educatie’’, activitate organizată și desfășurată de Liceul 

Tehnologic „Elie Radu” și inclusă în calendarul CCD Bucuresti. 

2. Parteneriat privind campania ” Sportul cere fani, nu huligani” în baza parteneriatului 

încheiat între : Inspectoratul Școlar al Municipiului București; Centrul pentru Tineret al 

Municipiului București; Federația română de Fotbal; Societatea de Transport bucurești 

și SC SportShowEvents Consulting SRL 

3. Protocol de colaborare cu Asociația Scoala de valori privind organizarea 

CODERDOJO TECH SCHOOLS; 

4. Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic ”Decebal” din București, pentru derularea 

activităților proiecului educațional ”SĂ-MI ÎNTÂLNESC MESERIA!”; 

5.  Acord de parteneriat cu Școala poastliceală sanitară ” Carol Davila”, pentru derularea 

activităților proiecului regional ”Învățați să ajutați!”;  

- Acord de parteneriat  în vederea pregătirii, organizării și desfășurării  activităților 

online din cadrul Proiectului regional al liceului „Puternic fără violență”, ediția II,  

înscris în CAERI al MEC, cu următorii parteneri: 

-  Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”; 

- Colegiul Economic Viilor; 

- Școala gimnazială nr.149 București; 

- Școala gimnazială Obârșia OLT; 

- Școala gimnazială nr.1 Valea Mare Pravăț, Argeș; 

- Școala gimnazială nr.2. Tudor Vladimirescu – Botoșani; 

- Liceul Tehnologic Pătârlagele Buzău 

6. Parteneriat cu Serviciul de analiză și prevenire a criminalității pentru desfășurarea 

activității ” Unde-i lege nu-i tocmeală”; 

7. Protocol de colaborare pentru promovarea  ofertei  educaționale la elevii claselor a 

VIII-a în vederea admiterii la liceu și învățământ profesional și Dual, cu 

următoarele școli gimnaziale: 

- Școala Gimnazială Nr. 190  

- Școala Gimnazială Nr. 20  

- Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș”  

- Școala gimnazială Nr.1  Glina 

- Școala Gimnazială Nr. 3 Bobești - Glina  

- Școala Gimnazială Nr. 54 

- Școala Gimnazială  „Mihai Botez” 
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- Școala Gimnazială Nr. 86 

- Școala Gimnazială ”Cezar Boliac” 

- Școala Gimnazială ”Leonardo Da Vinci” 

 

  c. Proiecte, Simpozioane,Confetințe, Workshopuri 

 

1. În cadrul filialei Casei Corpului Didactic București   liceul nostru a organizarea și 
coordonarea activităților cuprinse Planul de activități filiale CCD – București, 
înregistrat din anul școlar 2018-2019 cu nr. de înreg. CCD - București 
1584/17.10.2018, iar activități care continuă și în prezent, referitoare la:  

 Conferința Municipală cu tema ” ,, Utilizarea platformelor educaționale în procesul 

instructiv educativ”, ” desfășurată în data de 26.11.2020; 

 Conferința Municipală cu tema „Tradiţie şi modernism în educaţie”, desfășurată în 

data de 20.05.2021;,  

 Conferința Municipală cu tema ” România 100 între tradiție și modernitate” 

desfășurată în data de 06.12.2018; 

 Conferința Municipală cu tema ”9 Mai – Ziua Europei. Valențe educative”, 

desfășurată în data de 09.05.2019; 

 Conferința Municipală cu tema ” ,,Creativitate, implicare, profesionalism în 

educație’’ desfășurată în data de 31.10.2019;  

 Conferința Municipală cu tema ” România 100 între tradiție și modernitate” 

desfășurată în data de 06.12.2018; 

 Conferința Municipală cu tema ”9 Mai – Ziua Europei. Valențe educative”, 

desfășurată în data de 09.05.2019; 

 Programul Erasmus + ”Theatre of the Oppressed through Multimedia Lens”, implementat 

de asociația Youth for Society din Albania în parteneriat cu Asociația A R T Fusion din 

Romania. În parteneriat cu liceul nostru, s-au desfășurat două activități: în data de 23 

ianuarie 2018– teatru imagine și în data de 1 februarie 2018 – tema incluziunii sociale 

folosind multimedia. La aceste activități au participat elevii clasei a X-a E. 

 Proiectul naţional „Noaptea Cercetătorilor Europeni” – 29. 09. 2017 parteneri: ISMB, SC 

Target Active Trening SRL, IGPR – au participat profesorii Laura Oprea, Luiza Rogojeanu, 

Cornelia Onescu, însoţiţi de elevii claselor a X-a si a XI-a. 
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 La clasele a XI-a D si a XI-a E au fost înfiinţate două firme de exerciţiu, care au funcționat 

pe tot parcursul semestrului I, având și o participare la targul regional al firmelor de 

exercitiu organizat şi desfăşurat de Şcoala Superioară Comercială N. Kretzulescu din 

București, unde elevii au câștigat Premiul al III-lea pentru Cea mai bună prezentare si 

Mențiune pentru Cel mai bun slogan. 

 Simpozion internațional Constanța Responsabilitate publică în educație (prof. Manole 

Mariana) cu tema De ce au școlile nevoie de PR? 

La clasele a XI-a D si a XI-a E au fost înfiinţate două firme de exerciţiu, care au funcționat 

pe tot parcursul semestrului al II-lea, având și două participări : 

 la târgul regional al firmelor de exercitiu organizat şi desfăşurat de Colegiul Economic 

Virgil Madgearu din București, unde elevii au câștigat mențiune pentru Cea mai bună 

prezentare multimedia. 

 la târgul regional al firmelor de exercitiu organizat şi desfăşurat de Colegiul Economic 

Costin C. Kiritescu din București, unde elevii au câștigat diplome de participare. 

 Participare cu lucrare la Simpozionul International Pledoarie pentru tehnica, organizat si 

desfasurat de Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân (prof. Manole Mariana). 

 În data de 30.01.2019, 5profesori ai școlii au  participat la Simpozionul municipal „SĂ 

ÎNVĂȚĂM SĂ TRĂIM ÎMPREUNĂ”, ediția I, cu lucrarea “Incluziunea educaţională 

a copiilor cu CES”.  

 In perioada 30.04-05.05.2019  doamna prof. Avram Anca Mihaela a participat la 

Workshopul International ,,Incluziune prin metode digitale in vederea stimularii 

invatarii prin cooperare’’, workshop organizat de catre CCD Bucuresti si Ministerul 

Educatiei Nationale. 

 In data de 15.05.2018 a avut loc Festivalul – concurs din cadrul Proiectului municipal 

„Violența nu este pentru TINEri”. 
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.  

 

 Pe data de 25.05.2019 doamna prof. Avram Anca Mihaela a participat la Conferinta 

Nationala ,,Scoala democratica – de la concept la realitate’’, conferinta organizata 

in cadrul proiectului de mobilitate ,,Resurse Educationale pentru generatia viitorului 

REGV, nr.2018-EY-PMIP-R1-0008, finantat prin fondurile SEE prin Programul de 

Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor’’. 

 In  perioada 22 - 26.06 2019 doamna prof. Avram Anca Mihaela a participat la 

programul de formare continua ”Pasaport pentru democratie” organizat de catre 

CCD Bucuresti  in cadrul  proiectului de mobilitate ,,Resurse Educationale pentru 

generatia viitorului REGV, nr.2018-EY-PMIP-R1-0008, finantat prin fondurile SEE 

prin Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor’’. 

 

d. Activități extrașcolare 

An școlar 2021-2022: 

Fima de exercițiu – Competiția ”Cel mai bun slogan și siglă” 

 Premiul II  - prof. coordonator : Manole Mariana; 
Fima de exercițiu – Competiția ”Cel mai bun PPT” 

 Premiul II  - prof. coordonator : Manole Mariana; 
Fima de exercițiu – Competiția ”Cel mai bun spot publicitar” 

 Mențiune  - prof. coordonator : Manole Mariana; 
Încadrul Competiției Sportive - ”Trofeul Bucureștiului ” echipele de handbal ale 

liceului în competiția PROEDUS;au obținut : 

 Locul I – Handbal Fete; 
 Locul I Handbal băieți. 
 Echipa de fotbal fete – Locul I pe sector, Locul I pe municipiu și Locul VI la faza 

națională a competiției ONSS; 

 Echipa de fotbal băieți – Locul II pe sector în cadrul ONSS; 

 Echipa de fotbal fete – Locul II în competiția PROEDUS; 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 27 

 
La Olimpiada Națională la discipline din Aria curriculară Tehnologii, Domeniul 

Economic, Administrativ – Comerț: 

 Diplomă de participare – eleva  Alexandru Andreea Diana 
La Olimpiada județeană – Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Mecanică: 

 Premiul III – elevul Lupu Ștefan. 
La Olimpiada județeană – Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Economic, 

Administrativ – Comerț: 

 Premiul I – eleva  Alexandru Andreea Diana; 
 Premiul II – eleva Țigănuș Alexandra Mihaela; 
 Premiul III – eleva Mehedințu Alexandra Ionela; 
 Mențiune – eleva Nacu Cătălina Andreea . 

 Locul I - elev Matei Marian, clasa 11B prof, Diploma Cupa Shin Doja, club sportiv 

C.S. Miners Fight, 10.09.2021. 

 Locul I - elev Matei Marian, clasa 11B prof, Diploma UFT JUNIOR International 

Tournament, club sportiv Miners Fight Bucuresti, 02.10.2021 

 Locul I - elev Matei Marian, clasa 11B prof, Diploma Centura Romaniei, , categoria 80 

kg, club sportiv Miners Fight Bucuresti, 12.12.2021 

 Locul I - elev Matei Marian, clasa 11B prof, Diploma Cupa Shin Dojo, club sportiv 

C.S. Miners Fight, 26.02.2022. 

 

Performanțe sportive: 2020-2021 
 la handbal – fete:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa 

necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 la fotbal – băieți:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa 

necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 Locul I: - aruncarea greutății KOZ MEHMET, clasa a X - a C - Campion Municipal  

 Locul al III –lea: alergare de viteză 200 m CERNAT ISABELA, clasa a IX -a B,  

 

 

 

În Săptămâna ″Școala Altfel″ - noiembrie 2018 s-au desfășurat numeroase activităţi, 

le menționez pe cele mai interesante:  

  Tur ghidat TNB 

 Vizita Muzeul Aviației 

 O zi fără accidente 
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 Vizita la Muzeul Dimitrie Leonida 

 Cum va place – Teatrul Nottara 

 Vizita Muzeul BNR 

 Campionat fotbal 

 Campionat tenis de masă 

 Educaţie Rutieră: O zi fără accidente 

       
 În zilele de 22 si 23 octombrie 2017,  doamnele prof. Avram Anca, Mariana Manole, 

Georgiana Frâncu si Oana Bărbulescu au vizitat împreună cu elevii claselor a IX-a D, a X-a 

D si a X-a  E la Târgul International de Carte ,,Gaudeamus – Carte de învățătură” si au 

participat la evenimentele educative dedicate Uniunii Europene organizate de reprezentanta 

Comisiei Europene in Romania. 

 Proiectul de responsabilizare socială prin colectare de hârtie şi carton „Panseluţa de hârtie” 

şi-a continuat tradiţia începută în anii anteriori.  

 La Festivalul de film KINOdiseea 2017 – Youth, desfășurat la Cinemateca Eforie din 

București, au participat, în data de 12 noiembrie 2017, elevii clasei a X-a E alături de doamna 

prof. Oana Bărbulescu.  

 Colectivul redacţional al revistei şcolii „Excelsior” şi-a desfăşurat activitatea de atragere a 

cât mai multor participanţi din rândul elevilor şi a adunat articole pentru revistă. 

 

 Doamna profesoară Iuliana Paraschivescu a coordonat şi realizat spectacole de teatru 

împreună cu trupa de teatru a liceului „Mores”. Trupa de teatru, împrospătată cu elevi din 

clasele a IX-a şi a X-a,  are în pregătire sceneta „Haz de necaz” (cuprinzând „perle” din 
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lucrările de limba şi literatura română de la Bacalaureat şi nu numai...) şi o dramatizare a 

romanului „Moromeţii”. 

 
 

 În luna decembrie, reprezentanți ai Consiliul Școlar al Elevilor împreună cu doamnele 

profesoare Manea Luiza, Laura Oprea, Luiza Rogojeanu, Ana Maria Angheluță şi Gabriela 

Jerca au iniţiat activităţi de voluntariat  - vizite la case de copii unde au împărțit hăinuțe si 

dulciuri, cu ocazia Zilei Mondiale a Voluntariatului. 

 În luna octombrie 2017, catedra de limba engleză, coordonată de doamna profesoară Ioana 

Brătuva a participat la proiectul Luna Literaturii Europene. Evenimentul este organizat de 

EUNIC, instituțiile partenere fiind: Delegația Valonia-Bruxelles, Institutul Francez din 

România, Institutul Polonez din București, Institutul Maghiar Balassi, Institutul Cultural 

Român, Institutul Italian de Cultură Vito Grasso și British Council. Seria de activităţi 

organizate pe tot parcursul lunii octombrie în școală au inclus proiecţii cu ecranizări după 

romane europene, workshopuri pentru elevi despre scriitori din ţările europene şi câştigători 

ai premiilor literare europene și  o seară de poezie urbană. 

 Elevii clasei a X-a D, împreună cu doamna prof. Mariana Manole, au participat la Târgul de 

Crăciun București în data de 15.12.2017. 

  

 Tot 

in cadrul 

săptămânii ,,Școala Altfel. Sa știi mai multe, sa fii mai bun!” doamnele prof. Avram Anca 

Mihaela, Stănilă Daniela, Florea Carmen, Doloiu Florentina și Kirat Valentina a organizat  

împreună cu un grup de elevi o activitate de ecologizare în curtea liceului. 
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 Elevii claselor a X-a A si a X-a B au participat împreună cu doamnele prof. Doloiu Florentina 

și Stănilă Daniela la activitatea „Ziua Europeană a Limbilor” celebrată în data de 26 

septembrie. 

 Elevii clasei a XI-a D au participat, in data de 31 octombrie 2017, la activitatea extrașcolară 

„Cafeneaua literară”, împreună cu doamna prof. Oana Bărbulescu, organizată la Cărturești 

Carusel, situat pe strada Lipscani, la numărul 55. 

 Doamna profesoara Mariana Manole a participat împreună cu elevii clasei a X-a D, profil 

economic, la „Ziua portilor deschise” de la Banca Națională a României. 

 

 Doamna profesoară Daniela Stănilă a participat cu elevi de la clasele a X-a si a XI-a la „Zilele 

porților deschise” de la Institutul Francez din București. 

 

    Staţia de radio ”Ecou” transmite permanent atât muzică, pe timpul pauzelor, cât şi anunţuri 

importante pentru elevi; 

     Unitatea se preocupă şi de siguranţa elevilor pe parcursul programului şcolar, în acest sens 

membrii Comisiei de sănătate și securitate în muncă și pentru situații de urgență organizând, 

semestrial, câte o simulare pentru intervenţia în caz de incendiu şi o simulare care vizează 

comportarea în caz de cutremur, conform reglementărilor în vigoare. 

    Preocuparea cadrelor didactice ale şcolii pentru dezvoltarea multiculturală a elevilor a fost 

vizibilă prin participarea la multe activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate în 

şcoală şi în afara şcolii:  

 Vizită la „Târgul Educaţional Bucureşti”;  

 Vizită la „Târgul de carte Gaudeamus”; 

 Vizite la Muzeul Ţăranului Român, Grădina Botanică, Muzeul de Istorie, Muzeul Militar 

Central, Muzeul Holocaustului. 
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    Domnul profesor Costache Mircea a susţinut dezbateri prin care au omagiat evenimente 

istorice interne şi internaţionale importante: Holocaustul, Ziua Armatei Române, Ziua 

Naţională a României, Unirea Principatelor Române, Ziua Europei etc, evenimente la care 

au participat profesori şi elevi din şcoală. 

    Educaţia pentru mediu, pentru o lume curată şi sănătoasă s-a realizat şi prin activităţile 

organizate de doamna profesor Avram Anca cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Zilei 

Pământului, Zilei Mediului etc. 

 

e. Festivaluri și concursuri – participari și rezultate 2021-2022 
       În 21.03.2022 s-a desfășurat activitatea "Francophonie 2022", coordonată și organizată de către prof. 

Ancuța Maria Motohon și Carmen Lăcrămioara Florea. 

 

 

             

       În 13.04.2022 s-a desfășurat activitatea "Planeta mea în viitor", coordonată și organizată de către prof. 

Ancuța Maria Motohon. 
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În perioada ianuarie - iunie 2022 s-a desfășurat proiectul "Puternic fără violență" înscris în CAER 2022, 

coordonat și organizat de către prof. Ancuța Maria Motohon și prof. ing Ioana Aries. 

                               
 

 echipa de fotbal fete – Locul I pe sector, Locul I pe municipiu și Locul VI la faza națională a 

competiției ONSS; 

 echipa de fotbal băieți – Locul II pe sector în cadrul ONSS; 

 echipa de handbal fete – Locul I în competiția PROEDUS; 

 echipa de handbal băieți – Locul I în competiția PROEDUS; 

 echipa de fotbal fete – Locul II în competiția PROEDUS; 

 

Performanțe școlare 2018-2019 

 la handbal – fete:  Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în 

calendarul ONSS, echipa necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. 

Dumitrașcu Ion; 

 la handbal – băieți:  Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă 

în calendarul ONSS, echipa necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian 

Nelu; 

 la fotbal – băieți:  Locul III pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în 

calendarul ONSS, echipa necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian 

Nelu; 

 la tenis de masă - băieți:  participare cu elevii Chirculescu Florin, Petrache Costin, Tudoran 

Marian (clasa a X–a C) la faza pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în 

calendarul ONSS – coordonator prof. Ionescu Alexandra; 
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 la șah:  participare cu elevii Chirculescu Florin, Mihalcea Adrian, Nițu Cristian (clasa a X–

a C) la faza pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS 

– coordonator prof. Ionescu Alexandra. 

 La Festivalul Sportului 2019, competiție desfășurată în perioada 9 – 14 aprilie și organizată 

de PROEDUS în parteneriat cu ISMB, echipele sportive ale liceului au obținut următoarele 

rezultate: Fotbal fete - Locul III, Handbal fete - Locul IV, Fotbal băieți - Locul V. Au mai 

participat la competiție și echipele de handbal băieți și baschet băieți; 

 Elevi ai școlii, coordonați de d-na profesor Ionescu Alexandra, au participat la mai multe 

competiții școlare, obținând diverse premii:  

 12.04.2019 - etapa municipală la Pentatlon competiție înscrisă în calendarul ONSS 

– Locul II  la fete și Locul V la băieți; 

 05.05.2019 - Crosul VeteRun – cursa de 1000m – Locul III – Artene Florina (cls. IX 

B) și Locul VI - Chirculescu Florin (cls. X C) – mai 2019;  

 14.05.2019 - CONCURSUL MEMORIALUL DE ȘAH – MIHAIL SADOVEANU din 

proiectul  ÎN MEMORIAM – MIHAIL SADOVEANU, unde au participat elevii clasei 

a X – a C, obținând Locul I – Chirculescu Florin și Locul II - Nițu Cristian; 

 17.05.2019  - participare la concursul CINE ȘTIE OLIMPISM CÂȘTIGĂ faza pe 

sector unde am obținut Locul II și ne-am clasat pe municipiu. Au participat următorii 

elevi: Artene Florina (IX B), Dinu Bianca (IX D) și  Andrei Mirabela (X C); 

 Campionatul municipal pentru tineret – Artene Florina (cls. IX B) – Locul I și Locul 

II, Comănescu Alexandru (X C) – Locul III; 

 Concursul Național de Probe Neclasice; 

 31.05.2019 – participare cu elevi la Concursul sportiv pro-integrare ”Campioni 

speciali” ed. a XII-a, înscris în CAERI 2019, desfășurat la Liceul Tehnologic Special 

nr. 3, pe următoarele discipline: Cros 1000 m fete și băieți (categoria 15 – 17 ani), 

Șah (categoria 15 – 17 ani),  Tenis de masă băieți (categoria 15 – 17 ani); 

 07.06.2019  - participare la Crosul Olimpic Day, desfășurat în Parcul Lumea Copiilor, 

elevi de la toate clasele de profil sportiv clasându-se în primele 30 de locuri, iar eleva 

Artene Florina (IX B) a obținut Locul III. 

 Diplomă, însoțită de suma de 400 lei - elevul Deaconu Cosmin Mihai, din clasa a X-a E, 

pentru  

redactarea eseului ”Meseria viitorului”, la concursul de eseuri, organizat la nivelul 

 Primăriei, Sectorul 3;  



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 34 

 Premiul al III-lea pentru Cea mai bună prezentare și Mențiune pentru Cel mai bun 

slogan la târgul regional al firmelor de exercitiu organizat şi desfăşurat de Şcoala 

Superioară Comercială N. Kretzulescu din București, obținute de elevii de la clasele a 

XI-a D si a XI-a E care au înfiinţate două firme de exerciţiu,ce au funcționat pe tot 

parcursul semestrului I 

 Elevele Artene Florina (clasa a IX-a B) și Camin Ștefania (clasa a X-a C) – profil 

sportiv, coordonate de d-na prof. Ionescu Alexandra, au obținut Locul III la etapa 

municipală din cadrul Olimpiadei Naționale la PST desfășurată în data de 30 martie. 

 În urma participării la faza municipală a Olimpiadei tehnice un elev de clasa a XII-a, profil 

tehnic, domeniu mecanică, s-a calificat la faza națională desfășurată în perioada 22 – 25 

aprilie la Slatina, dar nu a obținut un rezultat satisfăcător; 

 La faza municipală a Concursului pe meserii – domeniul Mecanică, calificare Mecanic auto, 

s-au prezentat 3 elevi de clasa a XI-a școală profesională, obținând Locul I, Locul II și Locul 

III.  Elevul de pe Locul I s-a calificat la faza națională desfășurată în perioada 22 – 25 aprilie, 

obținând un rezultat destul de bun (Locul 19); 

 Doi elevi de clasa a XI-a școală profesională – domeniul Mecanică, calificare Mecanic auto, 

au participat la ”Concursul Național pe calificări profesionale organizat în rețeaua 

învățământului preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești din România”, elevul Ciunea 

Andrei obținând Mențiune; 

 Elevele Ghipu Adriana şi Bolat Gabriela au obținut Premiul I şi Premiul II la Concursul” 

Riscurile Automedicației”, desfășurat în cadrul Școlii Postliceale Sanitare ” Carol Davila” 

cu ocazia  evenimentului ” Porți deschise spre educație pentru sănătate” – în data de 

20.02.2019. 

 

Performanțe sportive: 2019-2020 

 

 la handbal – fete:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, 

echipa necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 la fotbal – băieți:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, 

echipa necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 Liceul Tehnologic „Elie Radu” s-a clasat  pe Locul II la concurs din cadrul unui proiect 

finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al sectorului 3 „ Finanţările 

nerambursabile – ideile tinerilor devin proiecte viabile”,proeict coordonat de d-na Profesor 

Motohon Anca. 
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 La nivelul catedrei de Mecanică a fost organizată faza pe școală a Olimpiadei tehnice 

interdisciplinare pentru clasa a XI-a liceu, domeniul mecanică și Concursului pe meserii 

pentru elevii clasei a XI-a școală profesională, Mecanic auto. S-au calificat pentru faza 

județeană câte trei elevi. Elevul Gheorghe Cornel, clasa. a XI-a școală profesională a obținut 

Premiul II pe Municipiu, la Concursul pe meserii, calificarea Mecanic auto; 

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI 2019-2020 

 

În liceul Tehnologic ”Elie Radu” s-au mai realizat activități cum ar fi: 

 Organizarea  și coordonare activităților  proiectului ” Puternic fără violență”, proiect 

înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene al Ministerului 

Educației și Cercetării, cu nr. 26149/12.02.2020, Domeniul  – Educația civică, 

voluntariat, proiecte caritabile, la poziția nr.187; 

 Organizarea  și coordonare activităților  cuprinse Planul de activități filiale CCD – 

București, An școlar 2019-2020 înregistrat CCD - București, referitoare la:  

- Conferința Municipală cu tema ” ,,Creativitate, implicare, profesionalism în 
educație’’ 

” desfășurată în data de 31.10.2019; 

 Am publicat lucrarea cu titulul:” Internetul – instrument inovativ în procesul 

educative”  la lucrările Conferinței Municipale cu tema ” ,,Creativitate, implicare, 

profesionalism în educație’’ – ISBN nr.978-973-0-30747-4 București 31.10.2019; 

 Am participat la seminarul online ” Crearea activităților cu ajutorul platformei 

Wordwall” desfășurat în data de 20 iunie 2020; 

 Am participat la Webinarul 3 - Sfaturi în arta povestirii organizat de AtelierR de 

Cuvinte în data de 22.06.2020; 

 Am participat la WEBINAR-ul ” Platforme de învățare la distanță. Google 

Classroom și ZOOM din data de 19 Martie 2020. 

 Am primit Diplomă de merit pentru organizarea și coordonarea eficientă a 

activităților educative online pe platforme educționale, perfecționarea tehnicilor 

digitale de lucru la grupă/clasă, soluționarea unor situații specifice cu privire la 

derularea activităților cu elevii și participarea la formări profesionale, proiecte, 

seminarii, concursuri organizate de Asociația DASCĂLI  EMERIȚI, în perioada 

11.Martie-12 iunie 2020; 

 Am primit Diplomă în semn de apreciere și recunoaștere pentru participarea la 

activitățile campaniei ” SPORTUL CERE FANI, NU HULIGANI!”, activitate 

organizată în Liceul Tehnologic ” Elie Radu” , în  data de 27 noiembrie 2019 ; 
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 Am primit Diplomă pentru organizarea și coordonarea activității ” Campionat de 

fotbal între clase” , desfășurat la în Liceul Tehnologic ” Elie Radu” ,  în cadrul 

săptămânii ” Școala Altfel” 2-6.03.2020; 

  Am primit  Certificat de participare pentru implicarea cu rezultate deosedite în 

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ ” Să vorbim despre piața 

financiară nebancară” organizat la Liceul Tehnologic ” Elie Radu”,  an școlar 2019 - 

2020. 

 Am primit  Diplomă  de participare pentru la evenimentul ” CAFENEAUA 

LIDERILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” cu tema ” Integrarea 

valorilor morale în fluxul practicilor didactice” , organizat de către Școala Postliceală 

Snitară ” CAROL DAVILA”. 

 Am primit  Diplomă  de participare pentru la Conferința Școală pentru Viață” , din 18 

octombrie 2019,  

 Am primit Certificat de înregistrare  pentru firma de exercițiu: FE ELEVEN_D-

STYLE SRL, pentru clasele cu profil economic ale  Liceului Tehnologic ” Elie Radu”. 

 Am primit  Diplomă  de participare pentru la Conferința ”Teatru în Educație” , din 

cadrul proiectului cu același nume din 18 octombrie 2019.  

 Am primit Adeverință de participare la Conferințele BookLand Evolution , 

desfășurată la data de 10.09.2019. 

 

1.2.6. Aria geografică deservită de şcoală 
  

       Unitatea noastră şcolară, deserveşte prin oferta educaţională toate sectoarele municipiului 

Bucureşti şi zonele limitrofe (Ilfov, Giurgiu, Călăraşi). 

       În urma repartizării computerizate, vin în fiecare an absolvenţi ai şcolilor generale din 

întreaga Capitală şi din localităţile din apropierea acesteia. Pentru anul şcolar 2017 – 2018 

planul de şcolarizare a fost realizat în luna septembrie, datorită consilierii deficitare a elevilor 

şi părinţilor din ciclul gimnazial, aceştia ocolind filiera tehnologică şi optând în special pentru 

filiera teoretică a liceului. Nu a fost realizată clasa propusă pentru școlarizare în învățământ 

profesional – domeniu Comerț, calificare profesională Comerciant-vânzător. 

 

1.2.7. Oferta educaţională 
 

        Prin oferta educaţională şi calitatea formării profesionale a absolvenţilor, unitatea noastră 

şcolară contribuie la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa muncii, la 

dezvoltarea durabilă a comunităţii, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi sociale. 

         Oferta educaţională a şcolii noastre este adaptată la nevoile de dezvoltare economico-

socială durabilă de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de 

educaţie şi formare ale elevilor.  
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        O direcţie majoră de acţiune in şcoala noastră o constituie asigurarea actului educaţional, 

ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor.  

       

În anul şcolar 2021- 2022 profilul şcolii este dat de următoarele calificări profesionale: 

 LICEU- ZI :- FILIERA TEHNOLOGICA  

CLASA a-IX-a:  - 1 clasă; profil tehnic 

DOMENIUL MECANIC 

           - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII- 1 clasă 

         CLASA a-IX-a:  - 2 clase, profil servicii 

DOMENIUL ECONOMIC, PROFIL SERVICII 

        - TEHNICIAN IN ADMINISTRAȚIE – 2 clase; 

 LICEU- ZI :- FILIERA VOCAȚIONALĂ   

CLASA a-IX-a:  - 2 clase; profil sportiv 

- INSTRUCTOR SPORTIV; 

 

 LICEU- ZI :- FILIERA TEHNOLOGICA 

CLASA a-X-a:   -  1 clasă; 

DOMENIUL MECANICĂ, PROFIL TEHNIC 

- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII - 1 clasă; 

         DOMENIUL ECONOMIC, PROFIL SERVICII 

CLASA a-X-a:  - 2 clase, profil servicii 

        - TEHNICIAN IN ADMINISTRAȚIE – 2clase; 

 LICEU ZI – FILIERA VOCAŢIONALĂ , PROFIL SPORTIV CLASA a X-a:  - 2 

clase;  

- INSTRUCTOR SPORTIV – 2 clase; 

 LICEU- ZI:- FILIERA TEHNOLOGICA,  

CLASA a-XI-a:  -  1 clasă, DOMENIUL MECANICĂ, PROFIL TEHNIC 

 -  TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 1clasă;  

                      DOMENIUL ECONOMIC, PROFIL SERVICII 

CLASA a-XI-a:  2 clase, profil servicii 

        - TEHNICIAN IN ADMINISTRAȚIE – 2clase; 

 

 LICEU ZI – FILIERA VOCAŢIONALĂ , PROFIL SPORTIV  

CLASA a XI-a:  - 2 clase;  

- INSTRUCTOR SPORTIV – 2 clase; 

 

 LICEU- ZI:- FILIERA TEHNOLOGICA 

          CLASA a-XII-a: -  1 clasă;  
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DOMENIUL MECANICĂ, PROFIL TEHNIC 

- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 1 clasă; 

                    DOMENIUL ECONOMIC, PROFIL SERVICII 

- CLASA a-XII-a:  2 clase,       

-   - TEHNICIAN IN ADMINISTRAȚIE – 2clase; 

 

  LICEU ZI – FILIERA VOCAŢIONALĂ , PROFIL SPORTIV RUTĂ DIRECTĂ 

 CLASA a XII-a:  - 2 clase;  

- INSTRUCTOR SPORTIV – 2 clase; 

 LICEU SERAL: - FILIERA TEHNOLOGICA,  PROFIL TEHNIC RUTĂ DIRECTĂ 

           CLASA a-IX-a:   

             - 1 clasă:- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII; 

           CLASA a-X-a:   

            - 1 clasă - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII; 

 CLASA a-XI-a:  

            - 2 clase - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII; 

 CLASA a-XII-a: 

  - 2 clase - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII; 

CLASA a-XIII-a: 

  - 2 clase - TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII; 

 

 SCOALA PROFESIONALĂ  - ZI 

CLASA a-IX-a:  - 2 clase 

DOMENIUL MECANICĂ, PROFIL TEHNIC 

- MECANIC AUTO – 2 clase 

 

CLASA a-X-a:  - 2 clase 

- MECANIC AUTO – 2 clase ; 

DOMENIUL ECONOMIC, PROFIL SERVICII 

CLASA a-X-a:  - 2 clase 

- Comerciant – vânzător  dual -2 clase 

DOMENIUL MECANICĂ, PROFIL TEHNIC 

CLASA a-XI-a:  - 2 clase 

- MECANIC AUTO – 2 clase 
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DOMENIUL ECONOMIC, PROFIL SERVICII 

CLASA a-XI-a:  - 1clasă 

- Comerciant – vânzător  dual -1 clasă 

 

 

 

Structura planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2021-2022 
 

Forma de învăţământ: liceu zi 

 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 
întreţinerea şi reparaţii 

Normal a IX- a 1 1 23 

Total clase 1  -  1 1 23 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Servicii Tehnician în administrație Normal a IX- a 2 2 52 

Total clase 2    2 2 52 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv Normal a IX- a 2 2 45 

Total clase 2    2 2 45 

 

Forma de învăţământ: școala profesională de trei ani - curs zi 
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Filiera  Domeniul  Calificarea 
profesională 

Tip clasa Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Mecanică Mecanic 
auto 

Normal a IX- a 2 2 39 

Total clase     2 2 39 

 

Forma de învăţământ: seral 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

normal Clasa a IX- 
a 

1 1 18 

Total clase     1 1 18 

 

Forma de învăţământ: Ciclul superior al liceului – clasa a-XI a -seral 

 
Domeniu Calificare Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XI- a 2 2 56 

          Total clase: 2 2 56 

 

 

 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2021- 2022 

 
1.3.1. Situaţia rezultatelor la olimpiade şi concursuri 

 
A. Olimpiade  

 faza pe şcoală 

 
Nr. 

Crt. 

Disciplina Nr. elevi participanţi 

 

Număr elevi  
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calificaţi – faza pe 

şcoala 

1 Discipline tehnice – Domeniul 

Mecanică  

Clasa a XII a   - 4 elevi 

 

1 elev 

 

 Discipline tehnice – Domeniul 

Mecanică – concurs profesional 

Clasa a XI-a – 3 elevi 2 elev 

2 Discipline tehnice – Domeniul 

Economic 

Clasa a XI-a  – 8 elevi 3 elevi 

3 Geografie Clasa a XII-a  – 4 elevi    - 

4 TIC Clasa a IX-a – 6 elevi 

Clasa a X-a – 6 elevi 
- 

 

4 Premii obţinute la concursuri 

An școlar 2021-2022 

La Olimpiada Națională la discipline din Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Economic, 

Administrativ – Comerț: 

 Diplomă de participare – eleva  Alexandru Andreea Diana 
La Olimpiada județeană – Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Mecanică: 

 Premiul III – elevul Lupu Ștefan. 
La Olimpiada județeană – Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Economic, Administrativ – 

Comerț: 

 Premiul I – eleva  Alexandru Andreea Diana; 
 Premiul II – eleva Țigănuș Alexandra Mihaela; 
 Premiul III – eleva Mehedințu Alexandra Ionela; 
 Mențiune – eleva Nacu Cătălina Andreea . 

 

An școlar 2020-2021 
Locul I: - aruncarea greutății: KOZ MEHMET, clasa a X - a C - Campion Municipal  
Locul al III –lea: alergare de viteză 200 m: CERNAT ISABELA, clasa a IX -a B,  

 

 la handbal – fete:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa 

necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 la fotbal – băieți:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa 

necalificându-se în faza pe municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 Liceul Tehnologic "Elie Radu" s-a clasat  pe Locul II la concurs din cadrul unui proiect finanțat din fonduri 

nerambursabile de la bugetul local al sectorului 3 " Finanţările nerambursabile – ideile tinerilor devin 

proiecte viabile",proeict coordonat de d-na Profesor Motohon Anca. 
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 An școlar 2018-2019 

Performanțe sportive: 

 la fotbal – fete: 

 Locul I pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă în 

calendarul ONSS, echipa calificându-se în faza pe municipiu; 

 Locul I pe municipiu în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă 

în calendarul ONSS, echipa calificându-se în faza națională; 

 Locul II  în cadrul competiției ”Festivalul Sportului 2018”, organizată în parteneriat 

de PROEDUS și ISMB. 

 la handbal – fete: 

- Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă în 

calendarul ONSS; 

-  Locul III pe municipiu în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă 

în calendarul ONSS; 

 la fotbal – băieți: 

- Locul III pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă în 

calendarul ONSS. 

- Locul III pe municipiu în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă 

în calendarul ONSS. 

 la atletism  

 Locul I (Comănescu Alexandru și Ionescu Iulia) și Locul II (Andrei Mirabela) obținut 

la Concursul Interjudețean  ”Memorialul Gheorghe Teșu”, Ediția a XIV – Atletism (elevii au 

participat la proba de viteză 100 m); 

- Locul I, II și III obținut de elevii Comănescu Alexandru și Ionescu Iulia la 

Campionatul Municipal al Cluburilor Școlare – ”VIITORII CAMPIONI AI 

ATLETISMULUI” în probele de viteză 60m, viteză 400m, săritura în înălțime. 

 

La clasele a XI-a D si a XII-a E au fost înfiinţate două firme de exerciţiu, care au 

funcționat pe tot parcursul semestrului al II-lea, având și două participări: 

- Mențiune obținută elevii de la târgul regional al firmelor de exercitiu organizat şi desfăşurat 

de Colegiul Economic Virgil Madgearu din București, pentru Cea mai bună prezentare 

multimedia. 
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- Premiul I pentru Cea mai reprezentativa sigla si Premiul III pentru Cel mai bun sloga 

obținute de elvii la târgul regional al firmelor de exercitiu organizat şi desfăşurat de Colegiul 

Economic Costin C. Kiritescudin București. 

- Simpozionul Municipal Invenții de-a lungul timpului, desfășurat la Liceul Tehnologic de 

Metrologie Traian Vuia din Bucuresți, după cum urmează: 

- Premiul al III-lea obținut elevele Nistor Adriana ți State Oana din clasa a X-a D, pentru 

lucrarea cu titlul Elie Radu-Geniul care a construit România modernă, coordnate de  prof. 

Manole Mariana ; 

- Premiul al III-lea obținut elevele Apostl Andreea și Pitiș Georgiana din clasa a X-a E, 

pentru lucrarea cu titlul Comerțul electronic coordinate de prof. Frâncu Georgiana; 

- Premiul III  pentru elevii coordonați de director Arieș Ioana la Simpozionul Municipal 

”Invenţii de-a lungul timpului”; 

- Premiul I obţinut de elevul Iosifescu Mihai Ionuţ la Concursul de postere ” 9 Mai- Ziua 

Europei”, coordonat de prof. Arieș Ioana 

- Premiul I obţinut de elevul Duţă Constantin Cristian la Concursul de postere ” 9 Mai- 

Ziua Europei”, coordonat de prof. Arieș Ioana 

- Premiul I obţinut de elevul Cateros Cristian la Concursul de postere ” 9 Mai- Ziua 

Europei”, coordonat de prof. Arieș Ioana; 

- Premiul I obţinut de elevul Covaci Razvan Constantin la Concursul de postere ” 9 Mai- 

Ziua Europei”, coordonat de prof. Arieș Ioana 

 

 

- Premii/ Diplome obținute la competiții sportive 2013-2018 
 

Nr. Nume/ Prenume Premiu Competiție Disciplina/ 

Proba 

Perioada/ locație 

1. Comănescu 

Alexandru 

Locul  I Concursul 

Interjudețean 

,,Memorialul 

Gheorghe Teșu 

Proba de 

100 m de la 

CSS1 

19.04.2018 

Scoala 

Gimnaziala nr.190 

2. Andrei Mirabela Locul II Concursul 

Interjudețean 

,,Memorialul 

Gheorghe Teșu 

Proba de 

100 m de la 

CSS1 

19.04.2018 Scoala 

Gimnaziala nr.190 

3. Ionescu Iulia  Locul I Concursul 

Interjudețean 

,,Memorialul 

Gheorghe Teșu 

Proba de 

100 m de la 

CSS6 

19.04.2018 Scoala 

Gimnaziala nr.190 
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4.  Savu Florin  Locul I Cupa Romaniei - 

Juniori 

Box 28.04.2018 

Campulung 

Muscel 

5. Mandragiu 

Antonio 

Locul III Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

6.  Răducan George Locul III Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

7. Păun Marius Locul III Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

8. Struțu Andrei Locul III Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

9.  Toma Roxana 

 

Locul II Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

10.  Dinu Robert Locul III Festivalul Sportului Fotbal  22.04.2018 

București 

11. Neacșu Daniela Locul II Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

12. Toma Roxana  Locul III Festivalul Sportului Handbal 22.04.2018 

București 

13. Dumitru Stefania Locul III Festivalul Sportului Handbal 22.04.2018 

București 

14. Gurău gabriela Locul II Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

15. Dumitru Stefania Locul II Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

16. Parpală Laurențiu Locul III Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

17. Gîscă Magda Locul II Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

18. Ciocioman 

Alexandru  

Locul II Festivalul Sportului Fotbal 22.04.2018 

București 

19. Mitrea Elena Locul III Campionatul 

Național Jun 1 

Aruncarea 

ciocanului- 

Feminin 

8-9 august 2015 

Pitești 

20. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul I Campionatul 

Național Jun 2 

Ciocan- 

Feminin 

13-14 iunie 2015 

21. Mitrea Elena 

Stefania  

Locul III Campionatul 

Național de 

Aruncări Lungi- J1 

Aruncarea 

Ciocanului- 

feminin 

3 martie 2016  

Arad 

22. Mitrea Elena 

stefania 

Locul II Campionatul 

Național de 

Aruncări Lungi- J2 

Aruncarea 

Ciocanului- 

Feminin 

3 martie 2016 

Arad 

23. Mitrea Elena 

stefania 

Locul II Campionatul 

Național Sală- J2 

Greutate 

Feminin  

5-6 martie 2016  

București 

24. Pandia Mihai  Locul II  Campionatul 

Național SKDUN 

Kumite 

Echipe- 

14 Noiembrie  

București 
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masculin 

juniori 

25. Luca Cristian Locul III Campionatul 

Național Tineret  

Haltere- 

Stilul 

SMULS 

20-24.10.2015 

București 

26. Luca Cristian  Locul II Campionatul 

Național Seniori – 

Cupa Romaniei 

Haltere- 

Stilul 

TOTAL 

15-19.03.2016 

București 

27. Luca Cristian Locul I Campionatul 

Național Juniori III 

M 

Stilul 

TOTAL 

15- 19.03.2014 

28. 

 

Neagu Andra Diploma 

Participare 

Concursul 

GYMClass 

Generația în 

mișcare 

Aprilie 2016 

București 

29. Chivu Alexandra Diploma 

Participare 

Concursul 

GYMClass 

Generația în 

mișcare 

Aprilie 2016 

București 

30. Necula Alin Diploma 

Participare 

Concursul 

GYMClass 

Generația în 

mișcare 

Aprilie 2016 

București 

31. Ghioc Bogdan Diploma 

Participare 

Concursul 

GYMClass 

Generația în 

mișcare 

Aprilie 2016 

București 

32. Răducan Robert Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

33. Dragomir Richard Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

34. Hampu Bogdan 

Matei 

Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

35. Matei Alexandru Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

 

36. 

Stancu Denis Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

37. Niculae Marius Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

38. Chivu Roberto Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

39. Radovici 

Alexandru 

Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

40. Ilie Cristian Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal Ediția 2018 

41. David Marius Diploma 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal Ediția 2018 

42. Stoian Nelu Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 

43. Marin Carmen 

Mihaela 

Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 

44. Codreanu Cristina Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 
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45. Dumitru Stefania Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 

46. Neacșu Daniela Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 

47. Toma Roxana Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 

48. Ianăș Alexandra Locul I Olimpiada Liceelor 

McDonalds 

Handbal Ediția 2018 

49. Prof. Stoian Nelu Locul II Olimpiada 

Națională a 

Sportului Scolar – 

Etapa pe Sector 

Handbal 

Feminin 

Ediția 2018 

50. Ghimpu Ramon Locul II 5th Euro-Asian 

Voievod 

Championship  

Martial 

Arts- 58 kg 

Moldova 2018 

51. Ghimpu Ramon 

Andrei  

Locul III World Cup- 

Akatsuki Martial 

Fights 

Freestyle 

Kick Boys 

16-18 years- 

55 kg  

22.11.2015 

52. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II World Cup- 

Akatsuki Martial 

Fights 

Freestyle 

Kick Boys -

55 kg  

22.11.2015 

53. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II Cupa AMBIȚIA – 

KICKBOX 

Ctg. 14-16 

ani 58 kg 

Kick Light 

21.05.2016 

Ploiești 

54. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II Cupa Moș Crăciun 

de Freestyle 

Kickboxing 

Akatsuki 

Martial 

Fights Ctg. 

16-18 ani – 

60 kg 

19.12.2015 

55. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II Cupa Sincron- 

Direcția Sport 

Tineret București 

Kick Light  

56. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II Cupa Trofeul Dacic  Arte 

Marțiale- 

Stilul Sei 

Budokai 

18.02.2017 

57. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II  Cupa Trofeul Dacic Arte 

Marțiale- 

Stilul Sei 

Budokai 

21.02.2016 

58. Ghimpu Ramon 

Andrei 

Locul II Cupa Agro Invest 

Valea Dacilor de 

Kickbox & K1 

Kickboxing- 

K1 

10.03.2018 
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59. Rotariu Ciprian  Locul I Campionatul 

Național de 

Freestyle 

Kickboxing 

Freestyle 

Kick, 16-18 

ani, 75 kg 

 

60. Rotariu Ciprian  Locul II Campionatul 

Național de Kempo 

K1 

Kempo K1 17.09.2018 

61. Luca Marian 

Cristian  

Locul I C. N. Tineret U23 Haltere- 

Stilul Smuls 

7-12.08.2017 

62. Preda Alexandra  Diploma 

pentru 

rezultate 

foarte bune  

Competiții Sportive 

Scolare  

 Perioada 2016- 

2018 Liceul 

Tehnologic Elie 

Radu 

63. Luca Marian 

Cristian  

Diploma de 

merit 

Junior World 

Weightlifting 

Championships  

Haltere Tokyo, Japan 16-

23 iunie 2017 

64. Corbeanu Alina 

Adriana 

Locul II Campionatul 

Național U18 

Judo Suceava, 2017 

65. Echipa de Fotbal 

Feminin/ Prof. 

Stoian Nelu 

Locul I Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar – 

Etapa pe sector 

Fotbal 

Feminin 

21.10.2016 

București 

66. Stoian Nelu Locul I Festivalul Sportului Fotbal Fete 14.05.2017 

București 

67. Marin Carmen Locul I Festivalul Sportului Fotbal Fete 14.05.2017 

București 

68. Costan valentina Locul I Festivalul Sportului Fotbal Fete 14.05.2017 

București 

69. Luca Marian 

Cristian  

Locul I Campionatul 

Național Jun.I M – 

Cupa Romaniei 

 21-24.03.2017 

Bascov 

70. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul III Campionatul 

Național de 

Aruncțri Lungi- 

Tineret 

Aruncarea 

Ciocanului 

28.02.2017 

71. Savu Florin  Locul I Cupa 

Transportatorilor 

RATB 

Box Ediția 2017 

72. Sotir Florin  Locul II Campionatul 

Național de 

WUSHU SANDA 

& TAOLU Modern 

Proba 

SANDA 

12.03.2018 

București 

73. Împușcatu Alex Diplomă de 

participare 

Cupa Campionilor 

Kick Box 

Sei Budokai 10.12.2016 

Pitești  

74. Anghel Costin  Locul I Cupa Nicolaie 

Rotaru 

 4.12.2016 

Constanța 
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75. Costache Marius  Locul II Cupa Romaniei de 

Karate Shotokan 

WSKF-FOKS 

Karate- 

Proba Kata 

27.11.2016 

București 

76. Cobzaru Gabriel  Locul III Competiția de Arte 

Marțiale 

,,Judgement Day  

Arte 

Marțiale- 

Kick Light 

 

77. Cobzaru Gabriel 

Robert 

Titlul: SFC 

World 

League 

Balkan 

Champion 

Belt 

SFC World League 

Balkan Champion 

Belt 

Kick 

Boxing 

20.11.2016 

Bucure 

78. Cobzaru Gabriel  Locul I Competiția Liga 

Campionilor  

K1- Băieți- 

75 kg 

16.04.2016 

79. Prof. Stoian Nelu  Locul III Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar – 

Etapa pe sectorul 3 

Handbal 11.11.2016 

Col. Th. Anghel 

Saligny 

80. Ciocioman 

Alexandru  

Locul I Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar – 

Etapa pe sectorul 3 

Fotbal- F 7-21.10.2016 

Liceul 

Internațional de 

Informatică 

81. GÎSCA Magda  Locul I Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar – 

Etapa Municipală 

Fotbal Fete 24-26.03. 2017 

LPS ,,Mircea 

Eliade 

82. Ilie Antonia Locul I Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar – 

Etapa Municipală 

Fotbal Fete 24-26.03. 2017 

LPS ,,Mircea 

Eliade 

83. Costan Cristina Locul I Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar – 

Etapa Municipală 

Fotbal Fete 24-26.03. 2017 

LPS ,,Mircea 

Eliade 

84. Luca Cristian  Locul I Campionatul 

Național de Tineret 

M Finală 

Haltere 10-15.10.2016 

Bistrița 

85. Luca Cristian  Locul II Campionatul 

Național de Tineret 

M Finală 

Haltere 10-15.10.2016 

Bistrița 

86.  Cobzaru Gabriel  Medalie de 

Bronz 

Championat 

d’Europe Combat 

Juniors  

 11.06.2016 

Korinthos, Grecia 

87. Cocu Marian 

Nicolae 

Diplomă 

pentru 

promovarea 

Participare la 

competiții sportive 

 Iunie 2016, 

București 
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imaginii 

școlii 

88. Luca Cristian  Locul I Campionat Național 

Jun. II M 

Haltere 19-23.07.2016 

Botoșani 

89. Luca Cristian Locul I Campionat Național 

Jun. II M 

Haltere 16-20.06.2015 

90. Împușcatul Alex Locul III Cupa Romaniei la 

Kick Box 

Kick Light 4.06.2016 

91. Împușcatul Alex Locul II World Cup Freestyle 

Kick Box 

12-13.11.2016 

92. Prof. Stoian Nelu Locul I Cupa Coca Cola Fotbal Aprilie 2016, 

București 

93. Cocu Marian Diplomă 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

94.  Matei Alexandru  Diplomă 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

95.  Prof. Ciocioman 

Alexandru 

Locul II Cupa Coca Cola Fotbal Aprilie  2016 

București 

96. Neacsu Daniela Diplomă 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

97. Dragnea Ionela 

Catalina 

Diplomă 

Participare 

Cupa Coca Cola Fotbal 4.04.2016 

București 

98. Stoian Nelu 

(Antrenor 

Coordonator) 

Locul IV Festivalul 

Tineretului si 

Sportului 

Fotbal 08-16.04.2016 

99.  Bugeanu Claudiu Locul IV Festivalul 

Tineretului si 

Sportului 

Fotbal 08-16.04.2016 

100. Ianos Florin Locul IV Festivalul 

Tineretului si 

Sportului 

Fotbal 08-16.04.2016 

101. Radovici 

Alexandru 

Diplomă 

Participare 

Festivalul 

Tineretului si 

Sportului 

Fotbal 17.04.2016 

102. Luca Cristian Locul II Camponiatul 

National Seniori- 

Cupa Romaniei 

Haltere 15-19.03.2016 

Bucuresti 

103. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul II Camponiatul 

National Sala – 

Juniori II 

Greutate 

Feminin 

05.-06.03.2016 

Bucuresti 

104. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul II Campionatul 

Național de 

Aruncări Lungi- J2 

Aruncarea 

Ciocanului 

Feminin 

3.03.2016 

Arad 

105. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul III Campionatul 

Național de 

Aruncări Lungi- J1 

Aruncarea 

Ciocanului 

Feminin 

3.03.2016 

Arad 
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106. Caliment Armand Locul I Cupa Steaua Haltere 21.11.2015 

107. Pandia MIHAI Locul II Campionatul 

National SKDUN, 

probe echipe 

KUMITE 

ECHIPE 

14.11.2015 

108. Luca Cristian Locul III Campionatul 

National de Tineret 

Haltere, 

stilul smuls 

20-24.10.2015 

Onesti 

109. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul I Campionatul 

National Jun 2 

Ciocan - 

Feminin 

13-14 iunie 2015 

110. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul III Campionatul 

National Jun 1 

Ciocan - 

Feminin 

08-09 august 2015 

111. Caliment Armand Locul II Campionatul 

National Cadeti M 

Haltere 07-11.07.2015 

Bistrita 

112. Boboc Maria 

Andreea 

Diploma de 

Participare 

Suntem Generatia in 

Miscare 

Competitie intre 

Licee 

Activitati 

sportive 

Iunie 2015 

113. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul I Cupa Athletic Star Greutate J1 21.03.2015 

114. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul I Campionatul 

Municipal Aruncari 

Lungi 

Ciocan 22.02.2015 

115. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul I Campionatul 

Municipal 

Greutate J1 14.02.2015 

116. Gheorghe Ion Locul I Campionatul 

National al 

Juniorilor C 

Fotbal 2013-2014 

117. Mitrea Elena 

Stefania 

Locul I Campionatul 

Municipal Aruncari 

Lungi 

Ciocan - 

Feminin 

29 martie 2014 

118. Cobzaru Gabriel Centura 

Galbena 

Kick Boxing Kick 

Boxing 

20.07.2013 

119. Cobzaru gabriel  Centura 

Portocalie 

Kick Boxing  Kick 

Boxing- All 

Styles 

21.12.2013 

120.  Luca Cristian  Locul I Campionatul 

Național Jun III M 

Haltere 15-19.2014 

Constanța 

121.  Mitrea Elena  Locul I C.M. Aruncări 

Lungi 

Ciocan  23.03.2014 

122. Boboc Maria Locul I  Cupa Interdojo Chambara 14.12.2013 

123. Neacsu Maria Diploma de 

Participare 

Olimpic Qualifiers 

Europe 

Activitati 

sportive 

14-16.10.2013 

124. Neacsu Maria Diploma de 

Excelenta 

Fair Play Activitati 

sportive 

Bucuresti 2013 

125. Cobzaru Gabriel Cea mai 

buna 

Golden League- 

Cupa King Auto  

Kick box 01.06.2013 
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prestanta in 

ring 

126. Cobzaru Gabriel Locul I Concurs National Full contact 

all styles 

21 aprilie 2013 

127. Luca Cristian Locul III Campionatul 

National Jun 3 M 

Haltere 12-16.06.2012 

Botosani 

128. Cobzaru Gabriel Locul I Cupa Hanshi All styles 

full contact 

22.12.2012 

129. Cobzaru Gabriel Locul III Martial Arts 

Competition 

Kick Light 

Baieti 

 

130. Stoian Nelu Locul III Festivalul Sportului  Handbal 22.04.2018 

Bucuresti 

131. Marin Carmen Locul III Festivalul Sortului Handbal 22.04.2018 

Bucuresti 

132. Dumitru Stefania Locul III Festivalul Sportului Handbal 22.04.2018 

Bucuresti 

133. Toma Roxana Locul III Festivalul Sportului Handbal 22.04.2018 

Bucuresti 

134. Neagu Andra Locul III Festivalul Sportului Handbal 22.04.2018 

Bucuresti 

135. Toma Roxana Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal fete Mai 2017 

136. Gurau Gabriela Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal fete Mai 2017 

137. Gisca Maria 

Magda 

Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal fete Mai 2017 

138. Sfiea Alexandra Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal fete Mai 2017 

139. Ianas Alexandra Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal fete Mai 2017 

140. Marin Carmen 

Mihaela 

Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal fete Mai 2017 

141. Ghioc Bogdan Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal baieti 4-14 Mai 2017 

142. Raducan George Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal baieti 4-14 Mai 2017 

143. Dumitru Gabriel Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal baieti 4-14 Mai 2017 

144. Dinu Robert Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal baieti 4-14 Mai 2017 

145. Matei Alexandru Diploma de 

Participare 

Festivalul Sportului Fotbal baieti 4-14 Mai 2017 

146. Mușat Adrian Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 
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147. Marin Carmen 

Mihaela 

Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

148. Chivu Alexandra Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

149. Hagiu Laura Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

150. Gubcenco Robert Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

151. Rupeleasă Virgil  Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

152. Turescu Andreea Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

153. Ghioc Bogdan Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

154. Neagu Andra Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

155. Banich Ștefan Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

156. Ianăș Alexandra Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

157. Rusu Cristina Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

158. Lomonovschi 

Alexandru 

Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

159. Lincan Marcelius Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

160. Scocioreanu 

Mihail 

Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Activități 

sportive 

Iunie 2015 

161. Zencir Engin Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

162. Scocioreanu 

Mihail 

Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

163. Marin Carmen 

Mihaela 

Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

164. Hagiu Laura Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

165. Bănescu Andrei  Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

166. Rupeleasă Virgil Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

167.  Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 

168.  Diploma de 

Participare 

Suntem Generația în 

mișcare 

Gym Class Iunie 2016 
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1.3.2. Dezvoltarea instituţională 
 

        Pentru a corela oferta educaţională cu interesele elevilor şi pentru a uşura integrarea 

socială şi la locul de muncă, în perioada 2006 - 2016, şcoala a implementat Programul „A 

doua şansă” în parteneriat cu Liceul Teoretic “DECEBAL”, pentru grupurile defavorizate.  

     De asemenea, la începutul anului şcolar 2006-2007, s-a obţinut autorizaţie pentru „Şcoala 

de conducători auto - categoria B”, având în prezent două autovehicule care au fost  reînscrise 

în circulaţie, pentru susţinerea orelor de conducere auto de către elevii clasei a XI-a şcoală 

profesională. 

 În perioada 2010 – 2013 în unitatea nostră a fost implementat proiectul POSDRU 63611 

“Pregătiţi pentru piaţa muncii” care a vizat efectuarea orelor de instruire practică a elevilor, 

în condiţii reale de muncă, în vederea accesibilizării inserţiei profesionale a acestora.  

 Pentru a veni facilita școlarizarea elevilor cu risc de abandon școlar proveniți din 

medii sociale defavorizate, unitatea a aplicat pentru implementarea proiectului ROSE, 

pe o perioadă de 4 ani, proiect care vizează reducerea absenteismului și abandonului 

școlar, creșterea gradului de absolvire și a promovabilității examenului de bacalaureat. 
• În anul școlar 2021-2022 liceul a încheiat Contracte cu următorii agentii economici pentru efectuarea 

orelor de instruire practică, pentru elevii care urmează cursurile în învățământul profesional 

– domeniul mecanică de exempu, cu:  

 
 S.C. AUTOGENERAL CENTRU GL S.R.L.; 

 S.C. AUTO COBĂLCESCU S.R.L.; 

 S.C. MIDOCAR S.R.L. ; 

 S.C. KARO GRUP SERVICE; 

 S.C. EXPERT SERVICE XBM; 

 LMP SERVICE AUTO UNIVERSAL S.R.L.; 

 ZOON AUTO SERVICE S.R.L.; 

 GERALD OSU AUTO SERVICE S.R.L. 

 OEM CAR PARTS S.R.L. 

 EDIAUTOSERVICE&SHOP S.R.L. 

 pentru elevii care urmează cursurile în învățământul profesional – domeniul mecanică. 

Pentru elevii de claselor a IX-XII-a – profil servicii, unitatea noastră şcolară a colaborat în 

anul şcolar 2021-2022 cu următorii agenţi economici: 
NR. 

CR

T. 

DENUMIRE  

OPERATOR ECONOMIC 

SEDIUL CLASA 
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1. S.C. GALVA METAL INTERNAȚIONAL 

S.R.L. 

București,  

Sector 3 

XII E 

2. ACS ACCOUNTING &CONSULTING 

SOLUTIONS S.R.L. 

București,  

Sector 4 

XII E 

3. GEI VIDEO PROTECT S.R.L. București,  

Sector 4 

XII E 

4. S.C. AMSTAR MANAGEMENT S.R.L. București,  

Sector 1 

 XII E 

5. S.C. NOICONSTRUIM S.R.L. Loc. Glina, Jud. Ilfov XII E 

6. S.C. CASA MIHNEA S.R.L. Or. Bolintin, Jud. Giurgiu  XI D 

7. S.C. CASAROȘU RPD S.R.L. Loc. Sintești, jud. Ilfov XI E 

8. S.C. BRICOINSTALAȚII S.R.L. București, Sector 3 XI D 

9. I.F. NĂSTASE ELENA GABRIELA Com Fundulea, jud. Calarasi XI E 

10. S.C. HIDROMIT S.R.L. București, Sector 4 XI E 

11. S.C. FINANCE CONTAB EXPERT S.R.L. București, Sector 5 XI E 

 

12. S.C. TRANSMOMENT S.R.L. București, Sector 4 XI E 

13. S.C. RADU TINA AG. DE ASIG. S.R.L. București, Sector 3 XI E 

14. S.C. CARTIER BEAUTY SALON S.R.L. București, Sector 3 XI E 

15. S.C. FLOR ROD S.R.L. București, Sector 2 XI E 

 

16. S.C. CANADIAN BRAND S.R.L. București, Sector 3 XI E 

17. S.C. LAB COSMETICS S.R.L. Com. Gostinari, jud. 

Giurgiu 

XI E 

18. S.C. VENDER S.R.L. București, Sector 2 XI E 

19. S.C. Dan Barber Shop S.R.L. București, Sector 3 XI E 

20. S.C. LUCAS SERV CONTA S.R.L. Bucuresti, sector 3 XI E 

21. S.C. MARKET STAR SRL Bucuresti, sector 3 X D 

22. S.C. VLADIMAR TURISM SRL Bucuresti, sector 3 X D 

23. S.C. DOMINA DELIVERY SRL Bucuresti, sector 4 X D 

24. S.C. EDY COSMETICS SRL Bucuresti, sector 2 X D 

25. SALE&CONSULTING SRL Bucuresti, sector 2 X D 

26. S.C. NELI COM 2000 SRL Bucuresti, sector 3 X D 

27. S.C. TRAIMAR IMPEX S.R.L. Bucuresti, sector 3 XI D 

28. S.C. RONA MAGAZIN GENERAL S.R.L. Bucuresti, sector 2 XII D 

29. S.C. GEZCONSULT S.R.L. Bucuresti, sector 2 X D 

30. S.C. MADIA LOGISTICS SERVICES S.R.L. Bucuresti, sector 5 XII D 

31. S.C. INTERIOR DESIGN Bucuresti, sector 4 XII D 

32. S.C. ELECTRORECORD INSTAL S.R.L. Bucuresti, sector 3 XI D 

33. S.C. TEHNICA STICLEI S.R.L. Bucuresti, sector 4 XI D 

34. S.C. GFP MASTER S.R.L. Bucuresti, sector 6 XII E 

35. S.C. FLORIS CATALEYA FOOD S.R.L. București, sector 3 X E 

36. S.C. MIXT NIONIS DIVERS S.R.L. Giurgiu, Comuna Toporu X E 

37. S.C. ELLA & FOOD PUB S.R.L. București, sector 3 X E 
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38. S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L – ADELIN 

TEODOR MARKET S.R.L. 

Prahova, Comuna Dridu 

(Punct de lucru) 

X E 

39. S.C. DORU EXPRES BOTIQUE S.R.L Ilfov, Comuna Vidra X E 

40. S.C. BB BEAUTY CENTER S.R.L. Ilfov, Voluntari X E 

41. S.C. GEOCRIS MONDIAZ S.R.L. București, sector 3 X E 

42. S.C. MYIA MINISTORE S.R.L Ilfov, Voluntari X E 

43. S.C. ZAKKISTORE S.R.L. București, sector 3 X E 

44. S.C. TORA DISTRIBUTION SYSTEM 

S.R.L 

București, sector 3 X E 

45. S.C. COOL AIR CONDITIONER S.R.L. București, sector 2 X E 

46. S.C. MULTI CONST 2003 S.R.L București, sector 3 X E 

47. S.C. CAMTABRIA LUPEX S.R.L. – HOTEL 

CH BUCHAREST 

București,  

Sector 3 

XII E 

48. S.C. M&N DANTRANS IUTERMED SPED 

S.R.L. 

București, sector 2 XII E 

49. S.C. AUTO LEADER EXPIM București,  

Sector 3 

XII E 

50. S.C. DAN TRANS INTERNET SPEED 

S.R.L. 

București, Sector 2 XII E 

51. S.C. CAMTABRIA IMPEX S.RL. București,  

Sector 3 

XII E 

52. S.C. COOL AIR CONDITIONER S.R.L. București,  

Sector 3 

X E 

53. S.C. ZAKKI STORE S.R.L București,  

Sector 3 

X E 

54. S.C. BEBE BEAUTY CENTER VOLUNTARI, ILFOV X E 

55. S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L Comuna Dridu, Ialomița X E 

56. S.C. SALES & CONSULTING 

PROFESSIONAL S.R.L 

Pantelimon, Ilfov X D 

57. S.C. C&A SUN PLAZA București, Sector 4 X D 

58. S.C. UNICOM TRANZIT S.R.L București, Sector 3 X D 

59. S.C. PINSPOT CONCEPT S.R.L. București, Sector 6 X D 

60. S.C. PHOENX SDM S.R.L. București, Sector 3 X D 

61. S.C. EDY COSMETICS S.R.L. AFUMAȚI, ILFOV X D 

62. S.C TOP AM EXPERT CONSULTING 

S.R.L. 

București, Sector 3 X D 

63. S.C CLUB ART BISTRO S.R.L. București, Sector 2 X D 

64. S.C. BCR S.A București, Sector 6 XI D 

65. US NETWORK S.A București, Sector 1 XI D 

66. S.C. CALIFORNIA FRESH FLAVORES 

S.R.L 

București, Sector 2 XI D 

67. CREPES DU MONDE S.R.L. București, Sector 3 XI D 

68. BRD S.R.L București, Sector 2 XI D 

69. S.C. DABEEF S.R.L. București, Sector 1 XI D 

70. PFA GHEORGHE MIRELA  București, Sector 1 XI D 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 56 

71. S.C DAN & ANDRA S.R.L. București, Sector 3 XI D 

72. S.C CAPRIOARA INTEX S.R.L.  București, Sector 2 XI D 

73. S.C. ROMIR MAGAZIN S.R.L. București, Sector 4 XI D 

74. S.C. GEMIDRA TEAM S.R.L. București, Sector 3 XI D 

75. S.C. ALIVIC DISTRIBUTION S.R.L. Urlați, Prahova X D 

76. S. C QUALITY BORKER S.R.L. Dobroești, Ilfov X D 

77. S.C. GENERAL ELECTRIC POWER 

SERVICES ROMANIA S.A. 

București, Sector 4 X D 

78. S.C. TETIS IMPEX S.R.L București, Sector 4 X D 

79. S.C. EMIREIMICIOI S.R.L. Ghimpați, Giurgiu X D 

80. S.C. ALGH DIAMOND STRUCURES  

S.R.L. 

TARGOVIȘTE X D 

81. S.C. DOMINUM DELIVERY S.R.L București, Sector 3 X D 

82. PFA VASILE ANGELA București, Sector 4 XI D 

83. SÎRBU ADRIAN AUTO SERVIS S.R.L Gălbinași, Călărași X D 

84. S.C. NDS DESIGNE WRAPP S.R.L București, Sector 3 X D 

 
Pentru filiera vocațională, noastră şcolară colaborează în anul şcolar 2021-2022 cu 

asociații sportive și cluburi în care elevii de la profil sportiv efectuaeză orele de Pregătire 

Sportivă Practică cum ar fii: 

• SC DIMANO BUCUREȘTI; 
• ȘCOALA DE FOTBAL CHAMPION; 
• ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB MARIO STEAUA; 
• ABC LAGUNA BUCUREȘTI; 
• SC OLIMPIA BUCUREȘTI; 
• SC ALEXANDRU VĂIDEN 
• ASOCIAȚIA C.S. FĂȘIE VIRGIL DOMNEȘTI: 

Prin încheierea de protocoale de colaborare cu instituţile de învăţământ superior, au fost invitaţi  la 

orele de dirigenţie reprezentanţii acestora pentru a realiza Consilierea şi orientarea şcolară. 

 
• În anul școlar 2020-2021 liceul a încheiat Contracte cu următorii agentii economici pentru efectuarea 

orelor de instruire practică, pentru elevii care urmează cursurile în învățământul profesional 

– domeniul mecanică de exempu, cu:  

 SERVICE AUTO S.C. OLOLO S.R.L.; 

 KARO GRUP SERVICE; 

 S.C. EXPERT SERVICE XBM; 

 MIDOCAR S.R.L. ; 

 ”NEORTOC MOTORS”; 

 ”PRESTIGE CITY GARAGE; 

 S.C. DENIS SERV S.R.L. 
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Pentru elevii de claselor a IX-XII-a – profil servicii, unitatea noastră şcolară a colaborat în 

anul şcolar 2020-2021cu următorii agenţi economici: 

• S.C. GALVA METAL INTERNAȚIONAL S.R.L.; 
• S.C. MADIA LOGISTIC SERVICE S.R.L.; 
• Premier Restaurants România SRL – SUN PLAZA; 
• GEI VIDEO PROTECT S.R.L. 
• INTREPRINERE INDIVIDUALĂ FRUNZĂ CARMEN; 
• INTREPRINERE INDIVIDUALĂ JOIȚA IOANA; 
• S.C. CONSITRANS S.R.L.; 
• S.C. CAVIPOR S.R.L.; 
• S.C. PANINAT PROD S.R.L.; 
• LMP SERVICE AUTO UNIVERSAL S.R.L.; 
• S.C. AMSTAR MANAGEMENT S.R.L. 
• S.C. NOI CONSTUIM S.R.L. 
• S.C. AUTO LEADER EXPIM ; 
• S.C. COMPLET S.R.L. 
• S.C. CRICO BUSINESS S.R.L.; 
• S.C. CASA MIHNEA S.R.L. 
• S.C. BRICOINSTALAȚII S.R.L.; 
• S.C. TRAIMAR IMPEX S.R.L.; 
• S.C. ELECTRORECORD INSTAL S.R.L.; 
• S.C. TEHNICA STICLEI S.R.L.; 
• S.C. CASAROȘU RPD S.R.L.; 
• I.F. NĂSTASE ELENA GABRIELA; 
• S.C. HIDROMIT S.R.L.; 
• S.C. FINANCE CONTAB EXPERT S.R.L.; 
• S.C. TRANSMOMENT S.R.L.; 
• S.C. RADU TINA AG. DE ASIG. S.R.L.; 
• S.C. CARTIER BEAUTY SALON S.R.L.; 
• S.C. FLOR ROD S.R.L.; 
• S.C. CANADIAN BRAND S.R.L.; 
• S.C. LAB COSMETICS S.R.L.; 
• S.C. VENDER S.R.L.; 
• S.C. Dan Barber Shop S.R.L.; 
• S.C. LUCAS SERV CONTA S.R.L.; 
• S.C. LUCAS SERV CONTA S.R.L.; 
• S.C. VLADIMAR TURISM SRL; 
• S.C. DOMINA DELIVERY SRL; 
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• S.C. EDY COSMETICS SRL; 
• S.C. SALE&CONSULTING SRL; 
• S.C. NELI COM 2000 SRL; 
• S.C. RONA MAGAZIN GENERAL S.R.L.; 
• S.C. GEZCONSULT S.R.L.; 
• S.C. Pheonix SDM Agent de Asigurare SRL; 
• S.C. MARKET STAR S.R.L.; 
• S.C.LIFESTYLE PHRAM S.R.L.; 
• S.C.TECHNOSEC GND SRL; 
• S.C. MERLONI TRADE SR.L.; 
• S.C. TECHNOSEC GND SRL; 
• S.C. SIRBU ADRIAN AUTO SERVICE; 
• S.C. PINSPOT CONCEPT SRL; 
• S.C. TOTAL TEHNIC SOUND S.R.L.; 
• S.C. TENIS IMPEX S.R.L.; 
• S.C. BETO ACTIV S.R.L.; 
• S.C. CLUB ART PAPILLON; 
• POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV; 
• S.C.GENERAL ELECTRIC POWER SERVICE ROMÂNIA SRL; 
• S.C. MIANSO S.R.L.; 
• S.C.HALLUNDA FOODS SRL; 
• S.C. MEGA IMAGE SRL; 
• S.C. EMIRE MICIOI S.R.L.; 
• S.C. FIANA & COSMIN CONSULTING SRL; 
• S.C.INTERFOOD HORECA SRL; 
• S.C. ERICWILD S.R.L.; 
• S.C. ACVA VET S.R.L.; 
• S.C.M&A NEXT TRADE S.R.L.; 
• S.C. ZAKKISTORE S.R.L.; 
• S.C. MYIA MINISTORE S.R.L.; 
• S.C. MULTI CONST S.R.L; 
• S.C.MARIONIQ BOUTIQUE S.R.L.; 
• S.C. GEOCRIS MONDIAL S.R.L.; 

• S.C. BB BEAUTY CENTER S.R.L.; 
• S.C. FLORI & CATALEYA FOOD S.R.L.; 
• S.C.CORMORANU IMPEX S.R.L.; 
• S.C. STING LIGHTS S.R.L.; 
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• S.C. DORU EXPRES BOTIQUE S.R.L.; 
• S.C. DIACOS RETAIL S.R.L.; 
• S.C. ELLA & DO FOOD PUB S.R.L.; 
• S.C. ARC GLOBAL NETWORK S.R.L.; 
• S.C.TORA DISTRIBUTION SYSTEM S.R.L.; 
• S.C. FLORI & CATALEYA FOOD S.R.L. 

 
Pentru filiera vocațională, noastră şcolară colaborează în anul şcolar 2020-2021cu asociații 

sportive și cluburi în care elevii de la profil sportiv efectuaeză orele de Pregătire Sportivă 

Practică cum ar fii: 

• SC DIMANO BUCUREȘTI; 
• ȘCOALA DE FOTBAL CHAMPION; 
• ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB MARIO STEAUA; 
• ABC LAGUNA BUCUREȘTI; 
• SC OLIMPIA BUCUREȘTI; 
• SC ALEXANDRU VĂIDEN; 
 ASOCIAȚIA C.S. FĂȘIE VIRGIL DOMNEȘTI. 

 

Pentru efectuarea orelor şi stagiilor de pregătire practică a elevilor în anul școlar 2018-

2019 de la domeniul economic, profil servicii, au fost încheiate convenții-cadru cu agenţii 

economici:. 

1. CARREFOUR PARK LAKE  
2. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6  
3. PRIMARIA SECTOR 3 
4. INS-Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti 
5. Spitalul clinic FILANTROPIA 
6. S.C.M&N DANTRANS INTERMED 
7. AGORA PLAST 
8. S.C. MEGAIMAGE. S.R.L 
9. MAGNIFIC MODEL SRL 
10. ROMIR 
11. NFG TRADE SRL 
12. GEORGYALE ACTIV MARKET SRL 
13. SC MIRDANALEX COMPANY SRL 
14. CABARET CONCEPT 
15. ANA PAN SRL 
16. SC SET CORPORATION SRL  
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17. PET CILB INDUSTRY 
18. C&I EUROTRANS 
19. SC.HEADON SERVICES SRL 
20. SC.CABINET MEDICAL 
21. SC. TRANS SRL 
22. GCONF COMERCIAL SRL 
23. SC MARS-A PROMARKET SRL 
24. DAMAC ELECTROPOMPE SRL 
25. S.C. U.S. FOOD NETWORK S.A. 
26. SC SUFRO COMPANY S.R.L 
27. S.C. DINAMIC ARTCONSTRUCT S.R.L 
28. S.C PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L 
29. PF JOITA-IOANA 
30. SC ZEN SUSHI SRL 
31.  DINOCTA ENERGIES SRL 

Pentru filiera vocațională, Liceul Tehnologic „Elie Radu” sector 3, București , colaborează 

în anul şcolar 2018-2019 cu asociații sportive și cluburi în care elevii de la profil sportiv 

efectuaeză orele de Pregătire Sportivă Practică și în acest scop: 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu FOTBAL CLUB RUȘANU BUCUREȘTI  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv – DISCIPLINA FOTBAL. 

•    a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA SPORTIVĂ OLIMPIA  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv – DISCIPLINA FOTBAL. 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv. 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA SPORTIVĂ REAL TINERE 

SPERANȚE  – în vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de 

la clasele cu profil sportiv – DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 6  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv – DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TECTONIC 

BUCURESTI   – în vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor 

de la clasele cu profil sportiv – DISCIPLINA HANDBAL. 
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• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASFC PROGRESUL BUCUREȘTI  – în vederea 

efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil sportiv – 

DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu AS CARMEN BUCUREȘTI 1937  – în vederea 

efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil sportiv – 

DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA FOTBAL CLUBUL 

PROGRESUL 1944 SPARTAC  BUCURESTI   – în vederea efectuării orelor de 

pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil sportiv – DISCIPLINA 

FOTBAL. 

Pentru efectuarea orelor şi stagiilor de pregătire practică a elevilor şcolii profesionale, în 

calificarea Mecanic auto, au fost încheiate convenții-cadru cu:  
 SC AUTO COBĂLCESCU SRL;  

 ADY TRANS GLOBAL AUTO SRL ; 

 SC PLUS AUTO PARTS SRL, 

 SC COSTI DAN AUTO SERVICE SRL pentru elevii care urmează cursurile în învățământul 

profesional – domeniul mecanică, la care elevii care au împlinit 16 ani pot fi  angajaţi, 

conform legislaţiei în vigoare. 

               Unitatea şcolară a încheiat în anul scolar 2019-2020 contracte şi protocoale de colaborare cu agentii 

economici pentru efectuarea orelor de instruire practică la domeniul Mecanică, de exempu, cu:  

 SC AUTO COBĂLCESCU SRL;  

 AUTOGENERALI SA; pentru elevii care urmează cursurile în învățământul profesional – 

domeniul mecanică. 

Pentru elevii de claselor a IX-XII-a – profil servicii, unitatea noastră şcolară a colaborat în 

anul şcolar 2019-2020 cu următorii agenţi economici: 

• SC PET CILB INDUSTRY SRL  
• AGORA PLAST SRL 
• Român  Magazin General; 
• Gustav Fawtawi SRL; 
• SC Mirdana LEX Company SRL 
• NFG TRADE SRL 
• SC Dinamic ART Construct SRL 
• SC Dana Molnar Trading SRL 
• Asociația ” Puiuțul Pufos” 
• SC ZEN Susni SRL; 
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• SC Euro Foster Cofray SRL; 
• Premier Restaurants România SRL; 
• SC COMPACT MEGACONSTRUCT SRL; 
• SC MIRADALEX COMPANY  SRL; 

• N.F.G. TRADE SRL şi am organizat derularea acestora. 

 Pentru filiera vocațională, Liceul Tehnologic „Elie Radu” sector 3, București , colaborează 

în anul şcolar 2019-2020 cu asociații sportive și cluburi în care elevii de la profil sportiv 

efectuaeză orele de Pregătire Sportivă Practică și în acest scop: 

• Asociația Clubul Polisportiv 3 KIDS Sport; 

• SC Popești Leordeni; 

• ASFC Progresul București; 

• CSAM Hontal București; 

• Fotbal Cub Rușanu București ; 

• ASC Victoria; 

• AFC Progresul 1944 Spartac; 

• AS Carmen București 1937; 

• Asociația Clubul Sportiv ARTESANIA - București 

• Asociația Clubul Sportiv Tectonic – București 

• Clubul Sportiv al Armatei ” STEAUA” 

 

 

1.3.3 Investiţii şi dotări 

  
În anul școlar 2021-2022 Liceul Tehnologic ”Elie Radu” a fost dotat: 

• Dotarea liceului de către Primăria de sector 3: cu sisteme All in one, Table interactive, 

Camere WEB, Videoproiectoare și ecrane de proiecție pentru fiecare clasă; 

• A subscris la PNRR pentru renovarea clădirii școlii și eficientizare termică; 

În anul școlar 2020-2021 Liceul Tehnologic ”Elie Radu” a fost dotat: 

 117 laptopuri pentru elevii din gupul țință al Proiectului ROSE; 

 42 de tablete la solicitarea părinților  – sursa Primăria sector 3; 

 5 tablete grafice – sursa Primăria sector 3; 

 22 de laptopuri – sursa Primăria sector 3; 

 21 de videoproiectoare. 

 A subscris la PNRR pentru o construcție nouă a atelierelor școală; 

 A colaborat cu Primăria Secor 3 pentru a include în Programul de dezvolare a școlilor 
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Reabilitarea clădirii liceului. 

 

       În anul şcolar 2012 – 2013, în curtea şcolii, s-a finalizat construcţia Centrului Sportiv 

Apollo şi a fost dată în funcţiune această sală de sport modernă, proiectată şi dotată în 

conformitate cu standardele europene, în care se desfăşoară atât orele de Educaţie fizică, cât 

şi alte activităţi ale şcolii şi a altor beneficiari. 

În anul şcolar 2013 – 2014, prin contribuţia Primăriei Sector 3, au fost înlocuite uşile de 

la toate sălile cât şi ferestrele termopan la sălile de clasă situate pe faţada clădirii. 

 În anul şcolar 2014 - 2015, şcoala a folosit fondurile alocate pentru achiziţii, în vederea 

dotării laboratoarelor şi cabinetelor şcolare, fiind înlocuite 20 calculatoare din laboratorul de 

informatică.  

 În anul şcolar 2015 - 2016, prin contribuţia Primăriei Sector 3, toate cadrele didactice 

titulare au primit 55 de laptopuri cu licențe aferente, atât pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

procesului didactic, cât şi pentru implementarea catalogului electronic – platforma ecatalog – 

o soluţie optimă de comunicare cu părinţii în timp real. Deasemeni s-au achziționat 31 de 

calculatoare cu licențele aferente și 19 videoproiectoare. În același an a fost înlocuit 

sistemul de sonorizare și sistemul de supraveghere video în toate sălile de clasă, pe 

coridoare și în exteriorul școlii. 

In anul 2016 clădirea școlii și cea a atelierelor școală au fost dotate cu sistem de detenție 

incendiu . 

În anul şcolar 2018 – 2019 s-au achiziționat 47 de tablete pentru elevii din Proiectul 

ROSE, 213 caiete dictando, 110 caiete de matematică și 118 pixiuri. 

În anul şcolar 2018 – 2019 s-a achiziționat mobilier școlar pentru 3 clase și scaune tapițate 

pentru profesori. 

 În acest an şcolar a fost reînnoit fondul de manuale şcolare pentru disciplinele de cultură 

generală la clasele din învăţământul obligatoriu (IX – X) și pentru unele discipline de la clasele 

a XI-a și a XII-a. Deşi sunt reeditate, manualele şcolare noi asigură unitate editorială la 

discipline, contribuie la reducerea eforturilor financiare ale familiilor elevilor – în special a 

celor din clasele terminale şi contribuie la păstarea sănătăţii elevilor. 

 De asemenea, prin contribuția Primăriei sectorului 3, s-a realizat igienizarea tuturor sălilor 

de clasă din clădirea şcolii. 

      Toate aceste dotări au urmărit îmbunătăţirea mediului de lucru şi a condiţiilor de 

desfăşurare a procesului instructiv – educativ. 

 

1.4. CONTEXTUL NAŢIONAL 
         

       Unitatea noastră şcolară are în vedere faptul că ţara noastră este membră a Uniunii 

Europene şi ţine seama de concluziile Consiliului European de la Lisabona din anul 2000, 

reafirmate la Consiliul European de la Feira din 2001, concluzii care se referă la obiectivul 
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general stabilit ca Uniunea Europeană să devină în orizontul de timp 2023 cea mai competitivă 

şi mai dinamică economie, capabilă de creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai 

multe şi mai bune, precum şi obiectivul de dezvoltare a educaţiei.  

        În cadrul Consiliului European de la Stockholm (2001) se menţionează că “îmbunătăţirea 

competenţelor de bază, în special cele privind tehnologia informaţiei (IT) şi cele digitale, 

constituie o prioritate a UE pentru a face economia europeană cea mai dinamică şi competitivă 

economie bazată pe cunoaştere” (sursa: PLAI) 

La nivel european, în cadrul Consiliului European de la Barcelona (2002)  sunt stabilite 

priorităţi în diferite domenii: utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul 

formării profesionale, îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale, 

creşterea corelării ofertei furnizorilor de educaţie  cu cererea pieţei muncii, eficientizarea 

guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET 

În contextual  tendinţei de globalizare şi mobilitate largă a forţei de muncă cu calificare 

ridicată, educaţia este tot mai frecvent considerată a fi atât factor cât  şi efect. O strategie 

educaţională modernă trebuie să ia în considerare faptul că 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 sens, Strategia Europa 2023 propune o viziune pentru economia socială de piaţă 

a Europei în următorul deceniu, fiind bazată pe trei domenii prioritare: creşterea economică 

inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; creşterea economică 

durabilă,  promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de carbon şi o utilizare 

eficientă a resurselor, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a forţei de 

muncă, care să genereze coeziune socială şi teritorială.  

Se vor folosi cinci indicatori de referinţă reprezentativi la nivel UE, reflectaţi în strategiile 

naţionale ale statelor membre:  

- 75% din populaţia în vârstă de 20-64 de ani trebuie să fie angajată. 

- 3% din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare şi dezvoltare. 

- Obiectivele climatice şi energetice „20/20/20” trebuie să fie îndeplinite. 

- Ponderea abandonului şcolar timpuriu trebuie să fie sub 10%,  iar cel puţin 40% din 

generaţia tânără trebuie să aibă studii universitare.  

- Trebuie redus cu 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului sărăciei. 

 România şi-a asumat aceste priorităţi definitorii privind domeniul educaţional, pentru 

anul 2022, având ţinte intermediare 2015 şi 2017.  

 Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă 

în scopul îmbunătăţirii cooperării, pentru a facilita şi promova mobilitatea şi dezvoltarea 

cooperării inter-instituţionale, parteneriatul, vizează îmbunătăţirea imaginii educaţiei şi 

formării profesionale europene în context internaţional.  

        Creşterea transparenţei în formarea profesională iniţială şi continuă prin implementarea 

şi raţionalizarea instrumentelor informaţionale şi reţelelor, incluzând integrarea 

instrumentelor existente, precum şi CV-ul european, certificatele şi diplomele, cadrul de 
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referinţă european comun pentru limbi şi EUROPASS într-un singur cadru, are ca scop 

transferul şi recunoaşterea calificărilor, în vederea susţinerii mobilităţii geografice şi 

ocupaţionale a cetăţenilor europeni.  

       Recunoaşterea competenţelor şi calificărilor poate fi promovată prin stabilirea unor nivele 

de referinţă, principii de certificare şi măsuri comune. 

      Promovarea cooperării în asigurarea calităţii pune accent pe schimbul de modele şi 

metode, pe criterii comune şi principii privind calitatea formării profesionale iniţiale şi 

continue.  

 

 

1.4.1. Priorităţi şi obiective la nivel naţional 
 

La nivel naţional  există o largă recunoaştere a faptului că educaţia reprezintă factorul 

strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia esenţială la modelarea 

multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. Educaţia este percepută ca o cale spre 

dezvoltarea durabilă reprezintă un proces de învăţare socială în cautare de soluţii inovative.  

 Contextul naţional este definit de o serie de strategii, printre acestea relevanţă deosebită 

pentru educaţia şi formarea profesională având: Strategia educaţiei şi formării profesionale 

din România pentru perioada 2014-2020; Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 

2015 -2020; Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; Strategia 

națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 2014-2020; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030; Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-

2020 și altele. 

 „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 – 

2030” cuprinde o serie de obiective privind Educaţia şi formarea profesională, fiecare dintre 

acestea având  termene de realizare, dar şi obiective specifice prin care să se atingă obiectivul 

general.  

Priorităţile formulate la nivel naţional sunt: 

1. Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare identificate la nivelul 

capitalei/regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală pentru formarea 

profesională continuă a adulţilor 

2. Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea atragerii populaţiei 

şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ  

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

4. Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din unităţile 

şcolare IPT din capitală 

5. Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea alegerii 

traseului profesional al elevilor 
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1.4.2. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 

 Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală pentru 

asigurarea calităţii învăţământului profesional şi tehnic în vederea integrării profesionale 

a tinerilor: 

Actiuni derulate la nivelul școlii în anul școlar 2021-2022: 

- A fost reactualizat PAS în coroborare cu PLAI şi PRAI; 

În anul școlar 2021-2022 au fost susţinute următoarele inspecții școlare: 

-13 inspecţii pentru grade didactice, dintre care inspecţii curente şi speciale pentru 

gradul definitiv, gradului didactic II și I; 

 -au elaborat şi aprobat programele şcolare CDL, pentru anul şcolar 2021 – 2022, pentru 

domeniile mecanic (clasa a IX-a, a X-a, a-XI-a, a XII-a/a XIII-a liceu zi și seral şi a 

IX-a, a X-a, a XI-a şcoală profesională),  precum şi pentru profilul servicii (clasa a 

IX-a,  a X-a a XI-a şi a XII-a liceu zi și v a IX-a, a X-a, a XI-a şcoală profesională – 

invățământ dual); 

 S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDŞ, pentru anul şcolar 2021– 2022, pentru 

clasele a XI-a și a XII-a - filieră Vocaţională, profil sportiv, sub forma opţionalelor 

de aprofundare la disciplinele de bacalaureat – Limba şi literatura română, Istorie, 

precum şi pentru Pregătire sportivă practică. 

 Liceul Tehnologic ”Elie Radu” este filială CCD și a organizat și desfășurat  2 Conferințe 

municipale; 

 70% din cadre didactice au urmat cursuri de abibități digitale, formare profesională și 

metodică; 

 8 cadre didactice au urmat CURSUL “PĂRINTE ȘI PROFESOR AZI” organizat de 

către Asociația Proacta Edu, în format blended-learning, 20 credite profesionale 

transferabile (CPT); 

 1 cadru didactic a urmat cursuri de reconversie profesională;  

 1 cadru didactic este înscris la doctorat pe discipline economice; 

 

Actiuni derulate la nivelul școlii în anul școlar 2020-2021: 

  A fost reactualizat PAS în coroborare cu PLAI şi PRAI; 

  În anul școlar 2020-2021 au fost susţinute următoarele inspecții școlare: 

-inspecție de specialitatepe aria curriculară tehnologii:au fost inspectate 7 cadre 

didactice la cîâte 3 ore fiecare 21 de ore asistate , toate apreciate cu calificativul – 

Foarte bine 

-15 inspecţii pentru grade didactice, dintre care inspecţii curente şi speciale pentru 

gradul definitiv, gradului didactic II și I; 
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 S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDL, pentru anul şcolar 2020 – 2021, pentru 

domeniile mecanic (clasa a IX-a, a X-a, a-XI-a, a XII-a/a XIII-a liceu zi și seral şi a 

IX-a, a X-a, a XI-a şcoală profesională),  precum şi pentru profilul servicii (clasa a 

IX-a,  a X-a a XI-a şi a XII-a liceu zi și v a IX-a, a X-a, a XI-a şcoală profesională – 

invățământ dual); 

 S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDŞ, pentru anul şcolar 2020– 2021, pentru 

clasele a XI-a și a XII-a - filieră Vocaţională, profil sportiv, sub forma opţionalelor 

de aprofundare la disciplinele de bacalaureat – Limba şi literatura română, Istorie, 

precum şi pentru Pregătire sportivă practică. 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii în anul şcolar 2019– 2020: 

a) În anul școlar 2019-2020 au fost susţinute 3 inspecţii pentru grade didactice, dintre 

care inspecţii curente şi speciale pentru gradul definitiv – 1 cadre didactice, 2 inspecţii curente 

pentru obţinerea gradului didactic II, toate fiind susţinute de cadre didactice de cultură 

generală;  

b) Doamna profesor Bucur Luiza Emanuela a finalizat programul de Doctorat 

„Marketingul serviciilor” în cadrul ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, obținând licența; 

c) S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDL, pentru anul şcolar 2019 – 2020, 

pentru domeniile mecanic (clasa a IX-a, a X-a, liceu şi a IX-a, a X-a, a XI-a şcoală 

profesională),  precum şi pentru profilul servicii (clasa a IX-a,  a X-a a XI-a şi a XII-a); 

d) S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDŞ, pentru anul şcolar 2019 – 2020, 

pentru clasele a XI-a și a XII-a - filieră Vocaţională, profil sportiv, sub forma opţionalelor de 

aprofundare la disciplinele de bacalaureat – Limba şi literatura română, Istorie, precum şi 

pentru Pregătire sportivă practică. 

 

 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii în anii şcolari 2018 – 2019: 

e) A fost reactualizat PAS în coroborare cu PLAI şi PRAI; 

f) În anul școlar 2018-2019 au fost susţinute 7inspecţii pentru grade didactice, dintre 

care inspecţii curente şi speciale pentru gradul definitiv – 2 cadre didactice, 4 inspecţii curente 

pentru obţinerea gradului didactic II, o inspecţie curentă pentru obţinerea gradului didactic I, 

toate fiind susţinute de cadre didactice de cultură generală;  

g) Un cadru didactic urmează două programe de masterat în cadrul unor instituţii de 

învăţământ superior (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept şi Academia de Poliţie 

"Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti); 

h) Doamna profesor Manea Luiza Emanuela urmează programul de Doctorat 

„Marketingul serviciilor” în cadrul ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing; 

i) S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDL, pentru anul şcolar 2018 – 2019, 

pentru domeniile mecanic (clasa a IX-a, a X-a liceu şi a IX-a, a X-a şcoală profesională),  

precum şi pentru profilul servicii (clasa a IX-a şi a X-a), clasă pentru care am obţinut 
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autorizaţia de funcţionare provizorie în urma inspecţiei de evaluare externă desfăşurată de 

ARACIP în anul 2014; 

j) S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDŞ, pentru anul şcolar 2018 – 2019, 

pentru clasele a XI-a și a XII-a - filieră Vocaţională, profil sportiv, sub forma opţionalelor de 

aprofundare la disciplinele de bacalaureat – Limba şi literatura română, Istorie, precum şi 

pentru Pregătire sportivă practică. 

k) S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDŞ, pentru anul şcolar 2019 – 2020, 

pentru clasele a XI-a și a XII-a - filieră Vocaţională, profil sportiv, sub forma opţionalelor de 

aprofundare la disciplinele de bacalaureat – Limba şi literatura română, Istorie, precum şi 

pentru Pregătire sportivă practică. 

l) S-au elaborat şi aprobat programele şcolare CDL, pentru anul şcolar 2019 – 2020, 

pentru domeniile mecanic (clasa a IX-a, a X-a, a XI-a a XII-a liceu şi a IX-a, a X-a, a XI-a 

şcoală profesională),  precum şi pentru profilul servicii (clasa a IX-a, a X-a, a XI-a a XII-a 

liceu), clasă pentru care am obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie în urma inspecţiei de 

evaluare externă desfăşurată de ARACIP în anul 2014; 

m) În anul școlar 2018-2019 în urma inspecţiei de evaluare externă desfăşurată de 

ARACIP, liceul o obținut acreditarea pentru cele două calificări profesionale:  

- Instructor Sportiv 

- Tehnician în administrație. 

 

 Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională: 

Acţiuni derulate: 

a) Acțiuni de dezvoltare personală prin metode psihologice și educație sportivă 

prin Proiectul ROSE ; 

b) Toate clase au fost înscrise pe Platforma G SUIT for Education –Classroom pentru 

perioadele de susținere a cursurilor online; 

c) Este utilizat şi dotat corespunzător cabinetul  de consiliere psihopedagogică; 

d) A fost reactualizat site-ul unităţii şcolare, fiind incluse informaţii utile pentru 

profesori, elevi şi părinţi; 

e) S-a realizat informarea elevilor cu privire la oferta educaţională a şcolilor postliceale 

sau a instituţiilor de învăţământ superior; 

f) S-a realizat informarea elevilor cu privire la oferta cursurilor de reconversie 

profesională susţinute prin AMOFM; 

g) S-a realizat informarea elevilor cu privire la oferta de locuri de muncă vacante 

existentă pe plan local. 

 

 Adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la cerinţele socio-economice 

regionale: 

Acţiuni derulate: 
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a) S-a adaptat oferta educaţională la tendinţele identificate în PLAI şi PRAI; 

b) S-au încheiat contracte - cadru cu agenţii economici prin care s-a urmărit asigurarea 

condiţiilor necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale conform SPP. 

c) CDL/CDSc au fost avizat de inspectorii de specialitate. 

 

 Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii elevilor în 

concordanţă cu standardelor europene: 

         Acţiuni derulate: 

a) Reabilitarea bazei materiale a şcolii prin dotări obţinute prin achiziţii publice: carte 

şcolară, manuale şcolare, echipament sportiv, atlase, hărţi şi planşe pentru cabinetul de 

biologie, istorie şi geografie;  

b) A fost igienizată clădirea şcolii şi modernizate grupurile sanitare din şcoală; 

c) Au fost modernizate sălile de clasă, fiind înlocuit mobilierul şcolar. 

 

 Asigurarea calităţii educaţiei  şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională prin:       

a) S-a implementat Proiectul ROSE și continuă activitățile proiectului în anul școlar 

2021-2022, anul V; 

b) Liceul este acreditat pentru toate calificările profesionale; 

c) Asigurarea calităţii educaţiei prin funcţionarea comisiei de evaluare instituţională şi 

asigurare a calităţii. 

d) Şcoala organizează întâlniri între reprezentanţii agenţilor economici care solicită 

forţă de muncă pe diverse specialităţi şi elevii claselor terminale, pentru îmbunătăţirea şanselor 

de integrare pe piaţa muncii, sporirea şanselor de mobilitate profesională, diminuarea 

şomajului timpuriu, parteneriate cu agenţii economici;  

e) Prin oferta educaţională, şcoala noastră răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor 

individuale, iar prin activitatea comisiilor metodice de lucru pe probleme, contribuie la 

îmbunătăţirea educaţiei şi a instruirii;  

f) În şcoala noastră se asigură în cadrul procesului instructiv-educativ utilizarea 

eficientă a resurselor umane şi materiale;  

g) Personalul şcolii recunoaşte din ce în ce mai mult importanţa lucrului în echipă, 

desfăşurarea activităţii riguroase de autoevaluare atât la nivel instituţional cât şi individual, 

precum şi importanţa unei abordări care să pună beneficiarul (elevul) pe primul loc. 

h) În anul scolar 2021-2022 toate casele sunt fost înscrise pe  Platforma G SUIT for 

Education - Classroom. 

 

 Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic al populaţiei şcolare din 

mediul rural în vederea egalizării şanselor: 

         Acţiuni derulate: 
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a) Pentru anul scolar 2022-2023 s-au realizat 2 clase de școală profesională 

calificarea  de Mecanic –auto -1 clasă și învățământ profesional, calificarea dual  

Comerciant –vânzător 1 clasă; 

b) Şcolarizăm elevi şi din zonele rurale limitrofe capitalei, prin popularizarea imaginii 

şcolii şi promovarea ofertei educaţionale; 

c) Oferirea ajutorului financiar prin programul naţional ”Bani de liceu”; 

d) Oferirea ”Bursei profesionale” elevilor care urmează cursurile învățământului 

profesional, peste 90% dintre aceștia provenind din mediul rural; 

e) Elevii proveniți din zonele limitrofe beneficiază de burse de transport în condițiile 

prevăzute de lege. Pentru anul scolar 2021-2022 s-au realizat 2 clase de școală 

profesională calificarea  de Mecanic –auto ; 

f) Pentru anul scolar 2020-2021 s-au realizat 4 clase de școală profesională 2 de 

Mecanic –auto și 2 clase de Comerciant –vânzător, învățământ dual. 

g) Pentru anul scolar 2019-2020 s-au realizat 3 clase de școală profesională 2 de 

Mecanic –auto și 1 clasă de Comerciant –vânzător, învățământ dual. 

    Având în vedere contextul naţional al formării profesionale, iniţiale sau continue, în unitatea 

noastră şcolară se ţine seama de documentele programatice ce se referă la dezvoltarea 

economică şi socială la nivel naţional, regional, local şi în acelaşi timp se aplică strategiile 

stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale pentru perioada următoare.  

 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin: 

a) În anul școlar 2022-2023, numărul de elevi cu CES care urmează programe 

individuale de învățăre este de 9 elevi. 

b) În anul școlar 2021-2022 a crescut numărul de elevi cu CES care urmează programe 

individuale de învățăre la 13 elevi. 

c) În anul școlar 2020-2021 a crescut numărul de elevi cu CES care urmează programe 

individuale de învățăre la 10 elevi. 

d) În anul școlar 2018-2019 numărul de elevi cu CES care urmează programe individuale 

de învățăre este de 4 elevi. 

e) În anul școlar 2019-2020 numărul de elevi cu CES care urmează programe individuale 

de învățăre este de 6 elevi. 

f) Participarea unui număr de 110 elevi la grupul țintă din Proiectul ROSE 

g) Amenajarea şi modernizarea bazei sportive a şcolii (sala de sport şi terenul de sport);  

h) Asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate: şcoala are 

autorizaţie sanitară de funcţionare pentru toate cele trei clădiri: şcoală, atelierele şcoală şi sala 

de sport, precum şi pentru cabinetul medical care funcţionează în clădirea şcolii;    

i)  Asigurarea fondului de carte şi materiale didactice necesare optimizării procesului 

educativ, prin achiziţii publice privind dotarea bibliotecii, laboratoarelor, cabinetelor şi bazei 

sportive.   
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 Reducerea absenteismului şi a ratei de părăsire timpurie a şcolii prin: 

a)  Monitorizarea prezenţei elevilor de către profesorii diriginţi; 

b)  Adoptarea unui plan de măsuri specifice în sensul reducerii absenteismului şi 

prevenirii părăsirii timpurii a şcolii; 

c) Consiliere psihopedagogică de specialitate pentru elevii din grupuri vulnerabile 

şi pentru părinţii acestora; 

d) Aplicarea la clase a metodelor de învăţare centrate pe elev, folosirea resurselor 

materiale diferenţiate care să îmbunătăţească calitatea actului educaţional; 

e) Încheierea de parteneriate cu organizaţii care să consilieze elevii în acest context. 

 

Concluzie 

 Analiza SWOT realizată la nivelul comisiilor şi la nivel instituţional, creează 

cadrul de definire a strategiilor corecte privind curriculumul, resursa umană, resursa 

materială, relaţiile comunitare.  

 Foarte important de menţionat este faptul că unitatea noastră şcolară coroborează 

priorităţile strategice proprii cu cele din Strategia Dezvoltării Invăţământului 

Preuniversitar până în anul 2023, astfel:  

 -   realizarea echităţii în educaţie;  

 -   asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; 

 -   deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională  către societate, către 

mediul social, economic şi cultural.          

     

  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, prima verigă între Ministerul Educaţiei şi 

unităţile şcolare, respectiv beneficiarii sistemului de învăţământ, proiectează, fundamentează 

şi aplică politica educaţională a ministerului privind învăţământul preuniversitar. Pentru 

aceasta, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, şi-a stabilit obiectivele în concordanţă 

cu priorităţile şi strategia ministerială privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie, al 

compatibilizării cu cerinţele de educaţie şi formare profesională existente în Uniunea 

Europeană.  

      Pentru elaborarea programului de acţiuni, în învăţământul profesional şi tehnic, s-a realizat 

analiza contextului general al sistemului, cât şi cel local din anii anteriori.  

       Evoluţiile pieţei muncii şi economiei din ultimele luni, în condiţiile crizei economico-

financiare, arată că previziunile privind cererea de forţă de muncă utilizate în PLAI 2013 – 

2020 au un grad ridicat de relativitate. În acest context, PLAI nu poate furniza recomandări 

suficient de detaliate pentru fundamentarea ofertei de formare profesională iniţială, ca răspuns 

la cererea pieţei muncii.    

 De aceea, creşterea numărului protocoalelor de colaborare între unităţile şcolare şi agenţii 

economici din anumite domenii de activitate, reprezintă o prioritate pentru conducerea 

unităţilor de învăţământ, în perspectiva descentralizarii financiare şi a nevoii tot mai pregnante 

de a adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii.  
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        În acest context, procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar constituie 

un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, 

administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii Europene.  

       Adaptarea ofertei IPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi 

analizelor referitoare la demografie, economie, piaţa muncii şi cele referitoare la sistemul IPT.  

 În context social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei Capitalei, 

care acordă o mai mare importanţă studiilor decât specializării în meserii cerute de piaţa 

muncii, situaţiile statistice arătând că ponderea absolvenţilor care se înscriu la o formă de 

învăţământ superior a scăzut anual în perioada 2008 (389.517) – 2014 (128.883), urmând o 

ușoară revigorare în anii 2015 (171.065) și 2016 (170.353). Din păcate se menține scăzută 

înscrierea absolvenților în învăţământul superior tehnic, constatându-se o creştere a ratei de 

abandon în aceste structuri. 

        În context demografic, profilul regiunii București – Ilfov, în care se află şi unitatea 

noastră şcolară este constituit din 9 oraşe, 32 de comune și 91 de sate. Conform 

recensământului din anul 2011, Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană 

din România, populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 82,9% din populaţia 

regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României. (Sursa: INS, Anuarul Statistic – 

2013). 

         Referitor la dinamica populaţiei în această regiune de dezvoltare, se poate menţiona că 

factorii care determină acest proces sunt: natalitatea, mortalitatea şi migrarea populaţiei către 

state europene, cu locuri de muncă retribuite mai bine decât în ţară. Din analiza datelor 

statistice rezultate în urma recensământului pe regiunea Bucureşti-Ilfov, la nivelul anului 2011 

se înregistrează o creştere a procentului populaţiei vârstnice de peste 65 de ani (14,18% în 

2011), mai mică decât media naţională a României (16,14%). 

  În privința evoluţiei populaţiei din grupa 10 – 14 ani, se observă o creştere cu 21,94% în 

anul 2015 faţă de anul 2008, fapt care impune proiectarea unui plan de şcolarizare care să ţină 

cont de cuprinderea în învăţământ a tuturor elevilor de clasa a VIII-a din regiune, dar şi ţinând 

cont de particularităţile zonei, respectiv, opţiunea unui număr mare de elevi care vin din 

provincie şi numărul destul de mare al unităţilor de învăţământ particulare din Bucureşti. 

(Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, 2014)    

  În anul 2015, faţă de anul 2008, pentru grupa de vârstă 25-29 de ani, se înregistrează la 

nivelul regiunii o uşoară creştere de 1,63%, mai mică decât cea de la nivel naţional de 5,87%, 

iar pentru grupa de vârstă 30 – 64 de ani, la nivelul regiunii se înregistrează o creştere de 

19,01%, mai mare decât media naţională de 10,63%. (Sursa: INS , Baza de tate TEMPO, 

2014).        

  Conform cercetărilor INS se remarcă şi o scădere drastică a populaţiei de vârstă 

preșcolară și şcolară, fapt ce va determina o mai mare atenţie la oferta educaţională a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar tehnic şi profesional pentru viitor. Comparativ cu anul 2011 

(15,9%), pentru grupa de vârstă 0 – 14 ani, se prognozează o scădere continuă a populaţiei 
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şcolare pentru anul 2020 (14,7%), continuând cu 13,3% în anul 2030 și până la 12,1% în anul 

2060.  
Grupe de 

vârstă 
2011 2020 2030 2060 

mii 

persoane % 

mii 

persoane % 

mii 

persoane % 

mii 

persoane % 

Total 20121,6 100 19330,6 100 18047 100 12946,7 100 

0 - 14 ani 3189,6 15,9 2850,2 14,7 2397,6 13,3 1567,8 12,1 

15 - 64 ani 13684,3 68 12808,4 66,3 12099,1 67 7921,9 61,2 

peste 65 ani  3247,7 16,1 3672 19,0 3550,3 19,7 3457 26,7 

 Sursa: INS - "Evoluţia populaţiei pe grupe mari de vârstă în perioada 2011-2060"  

 Conform studiului realizat, se pare că populaţia din grupa de vârstă 65 şi peste va 

înregistra o creştere de 19,7% până în anul 2030 faţă de anul 2011, pe când cea din  grupa  de  

vârstă  0 - 14 ani va avea un regres de aproximativ 13,3%. La aceste remarci se adaugă şi 

prognoza MMPS corelată cu cerinţele UE, ca până în anul 2030 vârsta medie de pensionare 

să ajungă la 65 ani, fapt ce implică blocarea posturilor în domeniile economiei naţionale. 

 Luând în considerare acest aspect, dar şi opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru liceul 

teoretic se reliefează reducerea drastică la nivelul capitalei a învăţământului liceal tehnologic 

şi profesional și chiar dispariția multor unităţi de IPT. 

 Fenomenul reducerii populaţiei pe grupe de vârstă este general pentru toate regiunile 

României, evoluând dramatic după anul 1990. Cauzele au fost: natalitatea în scădere, 

mortalitatea în creştere şi procentul mare al emigranţilor, în căutare de locuri de muncă, în alte 

ţări:  Spania, Italia, Germania, Anglia, Danemarca, Suedia, Franța şi altele.  

 Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din 

schimbările oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător 

al emigraţiei, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare 

pe termen mediu și lung. Conform datelor furnizate de OIM, peste 15.000 de persoane au 

părăsit oficial România în perioada 2008-2014, dar în mod neoficial, numărul de români 

plecaţi pentru a-şi găsi loc de muncă în străinătate este mult mai mare, chiar de ordinul 

milioanelor. Cea mai numeroasă grupă a emigranţilor temporari pentru regiunea Bucureşti - 

Ilfov este de 25-64 ani (12.970 persoane), dar este important și faptul că un număr de 2.112 

persoane au plecat din grupa de vârstă 0 – 14 ani, precum şi 1.040 persoane din grupa de vârstă 

15 – 19 ani.  

 Pentru justificarea acestor afirmaţii, prezentăm prognoza distribuţiei pe grupe de vârstă 

școlară pentru regiunea București – Ilfov, la nivelul anului 

2060:  
       Grupa 

de vârstă 
2015 2030 2060 

Modificări 

2030 - 2015 

0 – 5 ani 59181 42642 28681 - 16,53% 

6 – 10 ani 100449 97300 62051 - 3,13% 

11 – 14 ani 66212 85342 53028 + 28,89% 

15 – 18 ani 70593 94144 59114 + 33,36% 

19 – 23 ani 189829 174787 108219 - 7,92% 

Sursa: INS – ”Proiectarea populaţiei şcolare din România la orizontul anului 2060” 
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 Reducerea populației de vârstă școlară în județele limitrofe, combinată cu lipsa unităților 

ÎPT în aceste zone, determină migrarea absolvenților de gimnaziu pentru unitățile din 

Bucureşti, în fiecare an proiectul planului de şcolarizare având în vedere acest aspect. 

 Scăderea populaţiei şcolare pentru grupa de vârstă 19 - 23 ani conduce la necesitatea unor 

măsuri de prevenire a problemelor care pot apărea în învăţământul profesional şi tehnic în ceea 

ce priveşte cadrele didactice, un exemplu fiind orientarea unităţilor IPT către furnizarea de 

programe autorizate de CNFPA pentru formarea adulţilor. 

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

municipiul Bucureşti, numărând aproximativ 15.634 persoane în judeţul Ilfov şi 23.973 

persoane în Bucureşti. Majoritatea rromilor sunt localizaţi în sectoarele 1, 2 şi 5, în centrul 

istoric al capitalei și în 13 localităţi din Ilfov. Din punct de vedere al componenţei etnice, 

conform recensământului din 2011, populaţia regiunii Bucureşti-Ilfov are următoarea 

structură: români – 86,30%; romi – 1,74%; maghiari – 0,16%; turci – 0,13%; chinezi – 0,08%; 

germani - 0,06%; evrei – 0,06%; alte etnii – 0,35%; pentru 10,91% nu există date despre etnia 

de care aparţin. (sursa: INS )  

 Statistica este relevantă şi pentru unitatea noastră şcolară, deoarece în fiecare an 

şcolarizăm elevi de etnie rromă, atât declaraţi cât şi nedeclaraţi. Din nefericire, datorită lipsei 

de educaţie a părinţilor, condiţiei economice precare şi dificultăţilor de adaptare, mulţi dintre 

aceşti elevi părăsesc şcoala înainte de finalizarea studiilor.  

 Un indicator important adoptat la nivelul Uniunii Europene în cadrul Programului Europa 

2020 pentru a promova incluziunea socială şi reducerea sărăciei este rata riscului de sărăcie 

sau excluziune socială (AROPE), reprezentând ponderea în total populaţie a persoanelor aflate 

în risc de sărăcie sau excluziune socială. Acest indicator a suferit o scădere în anul 2014 şi la 

nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov (24,9%), asemănătoare cu cea de la nivel naţional. 

Indicatorul evidențiază cauzele manifestării abandonului şcolar şi şomajul în rândul tinerilor. 

Variația indicatorului determină adoptarea unor soluții viabile care să permită accesul copiilor 

din medii nefavorizate la educaţie şi creşterea angajabilităţii tinerilor absolvenți.  

 Un pas în acest sens a fost făcut și în unitatea noastră școlară prin demersurile de 

implementare a proiectului ROSE (Romania Secondary Education Project),  finanțat prin 

granturi pe o perioadă de 4 ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon școlar, creșterea 

ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. În cadrul acestui 

proiect vor fi derulate 3 categorii de activități:  

 activități pedagogice și de sprijin: activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, 

dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități 

socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri 

dezavantajate; 

 activități extracurriculare: vizite, excursii de documentare, stagii de practică/internship, 

participare la competiții pe diferite domenii, acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele 

școlare; 
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 activități de renovare și dotare: mici lucrări de modernizare a spațiilor de școlarizare, 

achiziții de bunuri în scop educațional. 

 Proiectul este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BIRD) și se desfășoară în intervalul 2015 – 2022 și continuă în anul școlar 2022-2023, anul 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul gimnazial a suferit variaţii în perioada 2007-2015, 

scâzând la nivelul regiunii cu 2%. Scăderea s-a înregistrat numai pentru municipiul Bucureşti, 

în judeţul Ilfov fiind remarcată o uşoară creştere.  

 În privința învăţământului 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. 

 Învăţământul profesional a suferit o scădere extremă din anul şcolar 2007-2008, minimul 

înregistrat fiind în anul școlar 2012-2013, când s-a atins minimul la nivel regional de 560 elevi 

înscrişi. În prezent numărul elevilor înscrişi la învăţământul profesional este în continuă 

creştere şi datorită măsurilor luate în ultimii ani pentru revigorarea învăţământului profesional 

şi înfiinţarea învăţământului dual. 
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 Este alarmant, pentru dezvoltarea economică viitoare, faptul 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 

învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% 

în 2014”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Sursa: PRAI 2016 - 2025 

 

Gradul de cuprindere în învăţământ pentru populaţia şcolară din regiunea Bucureşti -

Ilfov pentru grupa de vârstă 3-23 ani este cel mai mare în anul şcolar 2015-2016 (99,8%) dintre 

toate regiunile ţării, dar şi faţă de cel înregistrat la nivel naţional (72,5%), fiind mai ridicat 

pentru municipiul Bucureşti (117%) şi mult mai scăzut pentru judeţul Ilfov (42,6%).   

 Pentru grupa de vârstă 15-18 ani, relevantă pentru învăţământul profesional şi tehnic, se 

înregistrează cea mai mare valoare (107%) faţă de toate celelalte regiuni din ţară, dar şi faţă 

de cea înregistrată la nivel naţional (78,2%), fiind mai mare la nivelul capitalei (137%) şi mult 

mai scăzută la nivelul judeţului Ilfov. 

 Pentru grupa de vârstă 19-23 ani, gradul de cuprindere este în creştere la 187% faţă de 

anul 2014 (171,6%), având valoarea record de 234% în municipiul Bucureşti. 

 Informaţiile furnizate de Institutul Naţional de Statistică evidențiază faptul că ponderea 

elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional  a fost, în anul 

2015-2016, cele mai mici din ţară, în scădere cu 1,4% faţă de anul precedent.  

 Analizând datele statistice, la nivelul municipiului București, se constată că ponderea 

elevilor înscrişi la învăţământul profesional a scăzut alarmant de la 19,3% în anul şcolar 2004-

2005 la 0,7% în anul şcolar 2012-2013, începând să aibă un trend crescător în următorii ani, 

ajungând la 2,4% în anul şcolar 2015-2016.  

 Ponderea la liceul tehnologic a înregistrat variaţii în perioada 2004-2016, ajungând în 

anul şcolar 2015-2016 (33,2%) aproape egală cu cea înregistrată în anul şcolar 2008-2009 

(33,7%).  
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În tot acest timp, ponderea la liceul teoretic a crescut semnificativ, de la 49,7% în anul 

şcolar 2004-2005 la 64,4% în anul şcolar 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: INS 

– Caiet statistic 

 

  

 Pe domenii de pregătire, cele mai solicitate în învățământul liceal tehnologic sunt: 

Economic (29,66%), Turism şi alimentaţie (19,81%) şi Mecanică (12,71%), iar în 

învățământul profesional: Mecanică (54,71%), Turism şi alimentaţie (17,24%) şi Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice (6,32%). 

 

 O condiție fundamentală pentru funcționarea învățământului profesional este solicitarea 

agenților economici de a forma elevi în anumite calificări, conform necesităților lor de 

angajare. La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, pentru anul şcolar 2016-2017 au fost satisfăcute 

solicitările operatorilor economici în proporţie de 76%, în totalitate pentru judeţul Ilfov şi în 

proporţie de 72,8% pentru municipiul Bucureşti. Această diferență provine din efectivele de 

elevi mai mici în județul Ilfov comparativ cu cele din municipiul București și din faptul că 

agenții economici mai mici nu pot asigura pregătirea corespunzătoare pentru un număr mare 

de elevi pe aceeași calificare în același timp. Un alt aspect îl reprezintă calitatea redusă a 

dotărilor unităților școlare, dar și deficitul de personal didactic titular pe anumite specializări. 

 Aceste aspecte, dar și obligativitatea unui număr minim de 14 elevi de clasă, a făcut ca 

în regiunea Bucureşti Ilfov să fie încheiate cele mai puține contracte – cadru (133 contracte) 

în vederea şcolarizării elevilor în învăţământul profesional în anul şcolar 2016-2017, 

reprezentând doar 3% din cele încheiate la nivel național. Cele mai multe contracte s-au 

încheiat în domeniul Mecanică (64), Comerţ (17) şi Turism şi alimentaţie (16). 

0

10

20

30

40

50

60

înv. liceal
tehnologic

înv.
profesional

Economic

Turism și alimentație

Mecanică

Construcții

19,2% 18,9% 17,6% 15,5% 12,9% 8,0% 4,1% 1,5% 0,7% 0,9% 1,4% 2,4%30,1% 29,3% 30,7% 32,4% 32,6% 37,6% 40,9% 42,9% 40,6% 37,4% 34,7% 32,5%50,7% 51,8% 51,7% 52,1% 54,5% 54,3% 55,0% 55,7% 58,7% 61,7% 63,9% 65,1%0%
100%

20
0

4-
…

20
0

5-
…

20
0

6-
…

20
0

7-
…

20
0

8-
…

20
0

9-
…

20
1

0-
…

20
1

1-
…

20
1

2-
…

20
1

3-
…

20
1

4-
…

20
1

5-
…

  Bucureşti

Evoluţia ponderilor elevilor cuprinşi în învăţământul secundar superior

Pondere îmvăţământ liceal teroretic şi vocţional

Pondere învăţământ liceal tehnologic

Pondere învăţământ profesional



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 78 

 O problemă îngrijorătoare, care s-a menținut de-a lungul timpului, este și scăderea 

calității în învățământul gimnazial, slaba motivare a elevilor de clasa a VIII-a de a-și alege un 

traseu de formare și dezvoltare profesională corespunzător, precum și modalitatea de admitere 

în învățământul liceal. 

În ceea ce priveşte opţiunea elevilor de clasa a VIII-a în ultimii 4 ani, se constată conform 

datelor statistice, un uşor dezechilibru între elevi din judeţul Ilfov şi cei din municipiul 

Bucureşti: dacă pentru elevii bucureşteni opţiunea pentru învăţământul tehnic şi profesional 

este fluctuantă de la an la an, pentru cei din judeţul Ilfov opţiunile sunt relativ constante (33 – 

35 %); referitor la opţiunile pentru învăţământul teoretic la nivel de municipiu din anul 2011, 

faţă de cei din judeţul Ilfov, care se păstrază în acelaşi raport (45%); pentru filiera vocaţională 

se constată aceeaşi fluctuaţie pentru cei din municipiul Bucureşti faţă de constanţa celor din 

jud. Ilfov (21 – 23%). Un indicator relevant îl oferă şi numărul elevilor nehotărâţi în privinţa 

alegerii unui anumit domeniu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: ISMB, ISJ Ilfov, pe baza datelor furnizate de CMBRAE/CJRAE - anchetele privind opţiunile elevilor de clasa a VIII-a 

 

Îngrijorătoare în acest moment pentru unităţile de ÎPT sunt opţiunile elevilor de clasa a 

VIII-a pentru liceul teoretic, precum şi inexistenţa unei medii de admitere minime pentru 

accesul la această formă de învăţământ, ceea ce conduce treptat la dispariţia la nivel regional 

în învăţământul liceal şi profesional a multor unităţi de IPT. 

 Un aspect deosebit de important este și rata abandonului școlar în învățământul secundar 

superior, datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică evidențiind o creştere la nivel 

regiunii Bucureşti- Ilfov, în anul şcolar 2014-2015, de la 2,8% la 3%, totuși o valoare mai 

mică decât cea înregistrată la nivel naţional (de 3,5%). 

 Un indicator de referință, în strânsă legătură cu fluctuația permanentă a pieței muncii și 

a dezvoltării economice la nivel local este rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 

de către tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani, acesta fiind de 18,5% la nivel național în anul 

2016. 

 Este de remarcat, în sens negativ, și creșterea procentului tinerilor care nu urmează un 

program de educaţie şi formare şi nici nu au un loc de muncă (NEET) de la 22,1% în anul 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 79 

2012 la 23,6% în anul 2016, comparativ cu ponderea de 16,7% la nivelul Uniunii Europene, 

cea mai mare valoare a indicatorului fiind înregistrată pentru învățământul secundar superior.  

 Perioada de după anul 2010, este marcată de procesul de integrare în UE. Din această 

perspectivă, firmele din regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa 

internă şi pentru a valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii 

de capital străin vor fi atrase în regiune. Astfel, competitivitatea firmelor va fi condiţionată 

într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de 

inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. Nevoile de competitivitate ale firmelor vor 

conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea pieţei de servicii pentru afaceri (servicii de 

consultanţă, financiare, comerciale etc), dar şi alte servicii auxiliare producţiei - de întreţinere 

şi reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele vândute, etc. 

Concluzie 

 Din datele prognozate de INS, se observă că fenomenul de îmbătrânire a populaţiei 

este în creştere. De aceea sunt necesare măsuri de compensare a golului care va apare pe 

piaţa forţei de muncă în anii următori, cum ar fi: 

1. dezvoltarea ofertelor de şcolarizare pentru cuprinderea tuturor elevilor în şcoli cu 

potenţial local şi regional de dezvoltare economică;  

2. dezvoltarea şcolilor cu tradiţie în pregătirea resursei umane performante;  

3. constituirea campusurilor şcolare în care să se regăsească, în funcţie de cerinţele 

pieţei, toate calificările solicitate;  

4. creşterea calităţii pregătirii elevilor pentru atragerea şi cointeresarea acestora în 

alegerea unor calificări deficitare de pe piaţa muncii; 

5. funcţionarea la parametri maximi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională care să explice părinţilor şi elevilor de gimnaziu implicaţiile alegerii unei 

unităţi liceale pe termen lung, ţinând cont şi de abilităţi şi aptitudini; 

6. diversificarea formelor de pregătire continuă a adulţilor, astfel incât să fie creată o 

mai mare posibilitate de ocupare a locurilor de muncă, având în vedere procentul 

mare al populaţiei cu capacitate de muncă (30–64 ani) fără studii complete.   

     Ca urmare a fenomenului migrației profesionale a adulților, şcoala românească, şi 

implicit unitatea noastră şcolară, are misiunea de a pregăti tineri în meserii din domeniul 

tehnic, în specializări în care există oferte de muncă neacoperite. 

 Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea unităţilor de învăţământ profesional 

şi tehnic un răspuns adecvat la nevoile lor specifice, de adaptabilitate crescută a forţei 

de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:        

- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 

- consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice 

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.);  

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  
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  Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile 

străine şi cerinţele de competitivitate, trebuie avute în vedere: 

- creşterea nivelului de calificare profesională;  

- importanţa formării competenţelor cheie;  

- importanţa dobândirii competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie 

internaţională; 

- formarea unor competenţe adecvate pentru noile tehnologii, calitate, design, 

marketing, tehnici de vânzare; 

- colaborarea pentru calificările care presupun competenţe combinate: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice-artistice–IT (design, grafică, publicitate, pagini web); 

- diversificarea ofertei educaţionale în unităţile ÎPT, astfel încât să fie incluse şi domenii 

conform nevoilor elevilor, corelate cu cerinţele pieţei muncii. 

- Dezvoltarea competențelor digitate pentru predarea –învățarea-evaluarea online a 

tuturor cadrelor didactice ale liceului. 

 

PARTEA A II-A 

ANALIZA NEVOILOR 2018 - 2023 
 

 

2.1 MEDIUL EXTERN 
 

2.1.1. Analiza privind forţa de muncă la nivel naţional, regional şi 

local 
 

      În contextul aderării României la Uniunea Europeană, sistemul de învăţământ îşi 

coroborează obiectivele cu cele europene şi anume: 

a) Învăţământ obligatoriu de 12 clase; implementarea evaluării instituţionale şi asigurarea 

calităţii (Ordonanţa 75/2005), respectarea principiilor asigurării şanselor egale la educaţie şi 

formare profesională a grupurilor defavorizate, precum şi consolidarea competenţelor de bază 

pentru toţi; 

b) Asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitatea pe piaţa forţei de muncă 

europeană; 

c) Asigurarea şanselor de continuare a studiilor prin învăţământul secundar superior, prin 

rute de profesionalizare pentru care accesul elevilor este liber; 

d) Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor; 
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e) Corelarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă de 

la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale 

elevilor 

     În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară orientare a învăţământului tehnic şi 

profesional la nivel local şi regional în mod realist privind dimensionarea ofertei educaţionale 

având în vedere scăderea populaţiei şcolare. 

    Cerinţa pe piaţa forţei de muncă, în domeniul electric, mecanic, construcţii şi lucrări 

publice se menţine la cote relativ ridicate pe plan local şi regional. 

 
2.1.2. Profilul demografic al regiunii Bucureşti – Ilfov 

 

    Pe plan demografic se observă următoarele tendinţe: 

a) Numeroşi absolvenţi calificaţi caută slujbe mai bine plătite în străinătate; 

b) Creşte indicele de îmbătrânire a populaţiei.  

Municipiul Bucureşti acţionează ca un magnet pentru populaţia cu vârsta de muncă din 

întreaga ţară, dar mai ales a celei din zonele limitrofe, aceasta fiind regiunea capabilă să 

genereze cele mai multe locuri de muncă şi de cea mai bună calitate. 

   Distribuţia populaţiei Regiunii Bucureşti - Ilfov pe grupe de vârstă (mii de persoane) arată 

astfel:  
 An  GV 0-14 GV 15-64 GV 65+ 

REGIUNEA BUCUREŞTI-

ILFOV 

2007 265,3 1640,7 320,0 
2010 260,6 1632,7 312,9 
2013 264,1 1614,0 318,6 
2015 267,5 1595,3 324,3 
2020  251,7 1528,2 371,1 

Sursa: INCSMPS, conf. INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» (realizată în 2003) 

  

 Din analiza acestei distribuţii a populaţiei şcolare se desprind următoarele: 

a) Eficientizarea reţelei şcolare pentru următorii patru ani trebuie să ţină seama de 

schimbările (număr de elevi intraţi) ce vor rezulta ca urmare a modificării sporului natural; 

b) Reduceri ale contigentului de vârstă şcolară se traduc prin diminuarea numărului de 

elevi la clase; 

c) Nu toţi absolvenţii din sistem vor fi absorbiţi pe piaţa locală şi regională, unii dintre ei 

preferând să plece din ţară în căutarea unor oportunităţi de angajare mai atractive. 

       Ca atare, stabilirea calificărilor relevante şi mai ales dimensionarea numărului de clase 

trebuie să ţină seama  şi de aceste ieşiri din sistem. 

       O asemenea situaţie se manifestă mai pregnant în profilurile construcţii şi lucrări publice, 

turism, alimentaţie publică, mecanică, electrotehnică şi automatizări. 

 

2.1.3. Proiecţia populaţiei la nivelul anului 2025 
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 Deoarece unitatea noastră școlară pregătește atât elevi din municipiul București cât și 

elevi proveniți din localitățile județului Ilfov, este oportună analiza diagnozei și prognozei 

privind populația școlară din întrega regiune București – Ilfov.   

Populația școlară  

 Populaţia de vărstă şcolară pare să aibă, faţă de previziunile anului 2030, un trend 

descrescător pentru grupele de vârstă 0-10 ani și 19-23 ani şi un trend crescător pentru grupele 

de vârstă 11-14 ani  și 15-18 ani.  

 Pe termen lung, la orizontul anului 2060, se va înregistra o scădere a populației pe grupa 

de vârstă 10 – 14 ani, cu circa 114.000 persoane pentru regiunea București – Ilfov, dar mai 

mică față de alte regiuni. 

 

În privința evidenței populației școlare în grupa 11 – 14 ani, se constată o creștere la nivelul 

regiunii în anul 2017, cu 17,29%, acest aspect făcând posibilă proiectarea ofertei de școlarizare 

prin care să crească ponderea elevilor în unități de învățământ tehnc și profesional. Creșterea 

a fost mai mare în județil Ilfov față de municipiul București.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: INS   

 

 Pentru grupa 15 – 18 ani se prognozează 

creșteri ale populației școlare până în 2030, atât la 

nivelul municipiului București, cât și al județului 

Ilfov, dar urmate de o scădere majoră până în anul 

2060.  

 

Gradul de cuprindere 

66212

85342

53028

0

20000

40000

60000

80000

100000

Regiunea Bucureşti-
Ilfov

Proiecţia populaţiei şcolare în 
vârstă de 11 - 14 ani

2014/2015

2030

2060

70593

94144

59114

0

20000

40000

60000

80000

100000

Regiunea Bucureşti-
Ilfov

Proiecţia populaţiei şcolare în 
vârstă de 15 - 18 ani

2014/2015

2030

2060

189829174787

108219

0

50000

100000

150000

200000

Regiunea
Bucureşti-Ilfov

Proiecţia populaţiei 
şcolare în vârstă de 19-23 

ani

2014/2015

2030

2060



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 83 

 Gradul de cuprindere în învăţământ pentru populaţia şcolară din regiune, pentru grupa 

de vârstă 3-23 ani este cel mai mare în anul şcolar 2017-2018 (103,9%) dintre toate regiunile 

ţării, mai ridicat pentru municipiul Bucureşti (124,8%) şi mult mai scăzut pentru judeţul Ilfov 

(41,4%), mai crescut pentru persoanele de sex feminin (108,8%) şi mai scăzut pentru cel de 

sex masculin (99,4%). 

 În învăţământul primar, numărul elevilor a crescut considerabil cu 64,4% de la în anul 

şcolar 2017-2018, 63,39% în judeţul Ilfov și 64,63% în municipiul Bucureşti. Această creştere 

va putea îmbunătăți accesul elevilor în învăţământul profesional şi tehnic, dar cu sprijinul unei 

orientări școlare eficiente și a solicitărilor de calificare provenite din partea agenților 

economici.   

 În ceea ce privește analiza detaliată pe sexe, din acest aspect, populația de sex masculin 

este mai numeroasă față de cea de sex feminin atât în capitală cât în județul Ilfov. 

 La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, rata de cuprindere în învăţământul obligatoriu este 

în anul şcolar 2017-2018, mai mare în Bucureşti (99,1%) faţă de judeţul Ilfov (56,5%), mai 

mare pentru persoanele de sex feminin (99,8%), faţă de cele de sex masculin (98,4%). 

 Rata de cuprindere în anul școlar 2017-2018, în învăţământul secundar superior pentru 

clasele IX-X (15-16 ani) este de numai 22,9% pentru judeţul Ilfov, mai mică pentru populaţia 

de sex feminin (21,5%) faţă de cea de sex masculin (24,1%), mai mare în mediul urban 

(24,3%), faţă de mediul rural (21,8%). În capitală, rata de cuprindere în această grupă de vârstă 

este de 106,9%, mai mare pentru populaţia de sex feminin (108%) faţă de cea de sex masculin 

(105,9%). 

 Rata de cuprindere în anul școlar 2017-2018, în învăţământul secundar superior pentru 

clasele X-XI (17-18 ani) are cea mai mare valoare în regiunea Bucureşti Ilfov, fiind de 105,4% 

în Bucureşti, faţă de 19,3% în judeţul Ilfov. 

În ceea ce privește populația școlară din învățământul profesional, suspendat în perioada 2009 

– 2013,  acesta a început timid să cuprindă absolvenți ai clasei a VIII-a, dar nu la nivelul 

prognozat prin strategiile educaționale.    

 Începând cu anul școlar 2017-2018 s-a remarcat apariția învățământului dual, ca parte 

a învățământului profesional, cu o mai mare implicare a operatorului economic în pregătirea 

practică a elevilor. La această formă de învățământ se remarcă o ușoară creștere a numărului 

de elevi cuprinși, mai mult în București decât în județul Ilfov.  

 Ponderea învăţământului profesional, inclusiv dual la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov 

din cel înregistrat la nivel naţional este de 3,44% pentru clasa a IX-a, de 3,18% pentru clasa a 

X-a şi de 3,49% pentru clasa a XI-a.  

 Pentru învăţământul dual se şcolarizează în regiunea Bucureşti Ilfov elevi numai în cinci 

domenii de pregătire: Comerț, Construcții, instalații şi lucrări publice, Electric,  Mecanică, 

Turism şi alimentaţie. 
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 În regiunea Bucureşti Ilfov sunt cuprinşi în anul şcolar 2018-2019, numai 9,04% din 

totalul elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic de la nivel naţional, 90,69% din elevi 

se regăsesc în capitală şi un procent de 90,31% se regăsesc în judeţul Ilfov. 

 În concluzie, învăţământul profesional şi tehnic din regiunea Bucureşti Ilfov este în 

scădere continuă de la 50,3%, în anul 2004-2005, la 33,6%, în anul 2017-2018, 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 învăţământul 

liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014”. 

 Analiza cuprinderii elevilor în învăţământul liceal tehnologic pe domenii de pregătire 

arată la nivel naţional o tendinţă de creştere a ponderilor pentru Agricultură, Economic, 

Electromecanică, Fabricarea produselor din lemn, Industrie alimentară, Producţie media, 

Silvicultură şi Turism şi alimentaţie, dar și o tendinţă de scădere pentru restul domeniilor de 

pregătire: Chimie industrială, Comerţ, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Electric, 

Electronică automatizări, Estetica şi igiena corpului omenesc, Industrie textilă şi pielărie, 

Materiale de construcţii, Mecanică, Protecţia mediului, Tehnici poligrafice. 

 Indicatorii privind școala posticeală și școala de maiștri sunt importanți atât prin 

oportunitatea de formare continuă sau reconversie profesională a tinerilor absolvenți, cât și 

prin necesitatea acoperirii normelor didactice la disciplinele de specialitate, în special la 

pregătire practică, domeniu în care se constată o scădere drastică a cadrelor didactice tinere. 

Peste 90% dintre maiștrii instructori sunt pensionați, dar răspund cu profesionalism 

solicitărilor de a pregăti noile generații de elevi. 

 La nivelul regiunii se constată o scădere continuă a elevilor înscriși la școala postliceală, 

cele mai căutate domenii de pregătire fiind: Sănătate şi asistenţă pedagogică; Electronică 

automatizări; Informatică. 

 La școala de maiștri, în regiunea Bucureşti Ilfov sunt înscrişi în anul școlar 2018-2019 

doar un număr de doar 278 elevi, din care 151 elevi sunt în anul I şi 127 elevi sunt în anul II, 

80% fiind în municipiul Bucureşti.   

 Conform datelor furnizate de inspectoratele școlare, cuprinse în PRAI 2016 – 2025, 

pentru anul școlar 2019-2020, la nivel național, ponderea formelor de pregătire incluse în 

planurile de școlarizare este următoarea: 

• 38,71% în învățământul liceal teoretic; 

• 7,69% în învățământul liceal vocațional; 

• 27,86% în învățământul liceal tehnologic; 

• 25,72% în învățământul profesional; 

• 4,38% în învățământul dual.  
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 Sursa datelor: INS 

 

 Implicarea operatorilor economici în dezvoltarea învățământului profesional și dual 

 Deşi piaţa muncii din regiune acuză o acută criză a forţei de muncă, operatorii 

economici nu sunt foarte interesaţi pentru a se implica în învăţământul profesional datorită 

duratei mari a şcolarizării elevilor (3 ani), preferând  formarea profesională de scurtă durată a 

persoanelor  necalificate. 

 Solicitările operatorilor economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional, la 

nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, au fost satisfăcute în proporţie de 60,3%, astfel: 

• 96,2% pentru judeţul Ilfov, ceea ce îl poziționează pe locul 7 la nivel național; 

• 56% pentru municipiul Bucureşti, respectiv locul 39 la nivel național. 

 Raportat  la nivel național, cea mai mică pondere a agenților economici care au solicitat 

pregătirea elevilor prin învățământ profesional se regăseşte în regiunea Bucureşti Ilfov, 

respectiv 2,80% (105 contracte), din care 0,39% (17 contracte) în judeţul Ilfov şi 2,41% (88 

contracte) în municipiul Bucureşti. 
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  Sursa datelor: ISJ / ISMB 

 În regiunea Bucureşti Ilfov cele mai multe contracte au fost pentru domeniul Mecanică 

(64), urmat de Comerţ (17) şi Turism şi alimentaţie (16). 

 
 

  Sursa datelor: ISJ / ISMB 

 Aceste incoveniente, cumulate cu lipsa sau slaba consiliere și orientare școlară a elevilor 

din învățământul gimnazial, determină reticențele continue în privința opțiunilor pentru 

pregătirea elevilor în învățământ liceal tehnologic, învățământ profesional și învățământ dual.  

 

Serviciile de orientare şi consiliere 

 Analiza comparativă a intenţiilor exprimate de elevi şi părinţi pe parcursul clasei a VIII-

a, înregistrate în studii elaborate de Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă 

Psihopedagogică evidenţiază preferinţa categorică a acestora spre filiera teoretică.  

 La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, se menţine şi pentru anul 2018-2019 un procent mic 

de elevi din clasa a VIII-a care optează pentru învăţământul profesional şi tehnic: 

   - 5,77% pentru învăţământul liceal tehnologic; 

   - 2,32% pentru învăţământul profesional; 

   - 0,51% pentru învăţământul dual. 

 Preferinţa pentru învăţământul teoretic şi vocaţional este în continuare mare: 
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- 73,95% pentru învăţământul teoretic, în creştere de la 72,78% pentru anul şcolar anterior; 

- 8,48% pentru învăţământul vocaţional, în scădere faţă de 9,45% pentru anul şcolar precedent. 

        Alegerea liceului teoretic are la bază o motivaţie care confirmă slaba informare a elevilor 

şi a părinţilor despre oportunităţile sistemului de învăţământ postgimnazial indiferent de filiera 

aleasă. Astfel, părinţii şi elevii aleg liceul teoretic deoarece consideră că este unica 

oportunitate care le oferă posibilitatea continuării studiilor universitare şi le asigură un nivel 

de educaţie ridicat, necunoscând faptul că şi filiera tehnologică asigură aceleaşi oportunităţi 

de formare şi specializare până la nivel universitar/postuniversitar, diferenţa fiind ca 

absolvenţii de filieră tehnologică au în plus niveluri de calificare recunoscute în UE. Un alt 

aspect considerat facil din perspectiva finalităţii liceului teoretic este şi susţinerea  probelor 

scrise ale examenului de bacalaureat la discipline mai accesibile elevilor (istorie, geografie, 

biologie etc.), în detrimentul disciplinelor complexe din cazul filierei tehnologice 

(matematică, fizică sau chimie). 

 Elevii urmează o forma de învăţământ fără să ia în considerare finalizarea ei cu beneficii 

personale în planul realizării inserţiei profesionale adecvate pe piaţa muncii. Aceste constatări 

arată o carenţă a activităţilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională care se impune 

a fi corectată printr-un proces intens de consiliere a elevilor asupra nevoii de cunoaştere a 

intereselor şi aptitudinilor şi de realizare/valorificare a lor printr-o formă de învăţământ 

adecvată şi, concomitent, un proces de consiliere a părinţilor prin care sa fie estompate 

prejudecăţile şi etichetele negative aplicate filierei tehnologice. 

 

  Egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen 

 Egalitatea de gen este asigurată la nivelul întregii regiuni Bucureşti Ilfov, nefiind făcute 

discriminări, gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei feminine din grupa de vârstă 15 

- 18 ani (111,6%) este superior celui pentru populaţia de sex masculin (102,7%).   

 Nediscriminarea pe criterii etnice sau religioase este pe deplin asigurată, fiind 

constituite formaţiuni de studiu pentru minorităţile naţionale, asigurarea de  locuri speciale 

pentru romi prin oferta de școlarizare, asigurarea de programe de ajutorare și remediere a 

situației  educaționale. 

 La nivelul judeţului Ilfov, cel mai mare procent al persoanelor fără şcoală absolvită sunt 

de etnie romă, respectiv 19,4%, din care 15,9% sunt analfabete, iar la nivelul capitalei, 

procentul persoanelor fără şcoală absolvită este de numai 6,3%, dar tot în rândul populaţiei de 

etnie romă, 3,7% fiind analfabete. Se înregistrează totuși o pondere de 2,27% care absolvă 

nivelul superior și peste 60% din populație este absolventă de nivel secundar.  

 Cu privire la egalitatea de șanse oferite elevilor cu dizabilități, a celor cu nevoi speciale 

şi a celor din rândul populaţiei rrome, sunt îndeplinite parţial condiţiile pentru asigurarea 

integrală a egalităţii de şanse a acestora, fiind necesare condiţii de infrastructură din unităţile 

de învăţământ. În ultimii ani școlari se pune accent pe includerea și adaptarea elevilor cu 

cerințe educaționale speciale în învățământul de masă. 
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 În municipiul Bucureşti există și posibilitatea elevilor de a opta pentru locuri în 

învăţământul special şi astfel fiecare copil poate să îşi găsească un loc potrivit, în funcţie de 

nevoile de dezvoltare pe care le are. 

 

 f. Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) este un indicator compozit 

adoptat la nivelul Uniunii Europene în cadrul Programului Europa 2020, de promovare a 

incluziunii sociale şi reducere a sărăciei, reprezentând ponderea în total populaţie a 

persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, acestea fiind încadrate în 

următoarele situaţii: 

- au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie; 

- sunt în stare de deprivare materială severă; 

- trăiesc într-o gospodarie cu intensitate foarte redusă a muncii. 

 Acest indicator a suferit o creştere, la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov,  de la 20,5% în 

anul 2015 la 32,9% în anul 2016 . 

 Indicatorul prezintă o mare importanță pentru școala noastră, peste 40% dintre elevii 

școlarizați provenind din astfel de familii, aspect evidențiat și prin numărul mare al burselor 

sociale și de studiu acordate anual în unitate. Valoarea ridicată a acestui indicator are ca 

rezultat principal absenteismul și abandonul școlar, iar pe termen lung șomajul în rândul 

tinerilor necalificați.  

 

g.  Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar 

- ponderea elevilor promovați la finalul anului în învățământul liceal este pentru regiune 

aproape constantă, dar mai mică decât media națională. 

- ponderea elevilor promovați în învăţământul profesional este de 87,8%, sub media la nivel 

naţional de 89,6%, fiind cea mai mică pondere înregistrată la nivel regional. La nivelul 

capitalei, procentul este mai mic decât valoarea regională, respectiv de 87,5%, cu o valoare 

mai ridicată pentru persoanele de sex feminin (88,2%). 

 

Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED 

- rata de absolvire în învăţământul liceal în regiunea Bucureşti Ilfov (98%) este cea mai mare 

de la nivel naţional (71,8%), fiind într-un trend crescător,  mai mare în municipiul București 

(127%) față de județul Ilfov (28,6%); 

- rata de absolvire în învăţământului profesional este în creştere (cu 2,7%) faţă de anul 

precedent (1%), dar rămâne cea mai mică față de media naţională (9%), fiind mai mare pentru 

capitală (3,3%) faţă de judeţul Ilfov (1,3%); 

- rata de absolvire în învăţământul postliceal rămâne aproape constantă, fiind mai mare pentru 

municipiul Bucureşti (25%) faţă de judeţul Ilfov (2,1%), mai mare pentru populația de sex 

feminin (24%) față de cea de sex masculin (13,9%). 
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Sursa datelor: ISJ / ISMB 

 

Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie 

- rata de tranziţie în învăţământul secundar este în uşoară creştere atât la nivelul regiunii 

(113,3% față de 111,2%), cât și la nivelul municipiului București de la 123,8% la 126%. 

- rata de tranziţie în învăţământul post-secundar non-terţiar/terţiar este în uşoară creștere în 

anul 2017-2018 (173,8%), fiind foarte mare de la nivelul capitalei (189,9%). 

 

Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED 

O altă problemă de interes local şi naţional în educaţie este abandonul şcolar.  

Institutul Naţional de Statistică arată că rata abandonului în învăţământul liceal şi profesional 

este în scădere în regiunea București Ilfov în anul școlar 2016-2017 (2,1%), față de anul școlar 

precedent (3,8%), fiind mai mare în județul Ilfov (3%) față de capitală (2%); 

 
 

     Sursa datelor: INS 

Fenomenul de abandon şcolar este mai intens în unităţile de învăţământ din zonele locuite de 

populaţie săracă, zonele periferice, acesta având ca şi cauză situaţia materială precară a 

familiilor din care provin aceşti elevi cât şi a dezinteresului acestora pentru procesul de 

educaţie. Pe de altă parte, unele unităţi şcolare care sunt situate în zone defavorizate, eventual 

din cartiere mărginaşe, întâmpină probleme deosebite în iniţierea şi menţinerea legăturii cu 
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comunitatea (fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a-şi sprijini elevii 

în continuarea studiilor).  

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie este în scădere în anul 2017 atât la nivel 

național (de la 18,5% la 18,1%), cât și la nivelul regiunii București Ilfov (de la 10,5% la 5,5%).  

 

Analiza competenţelor PISA 

- evoluția nivelurilor de competență în citire situează România pe penultimul loc în anul 2015 

cu 38,7% procentul de elevi cu o alfabetizare la  citire/lectură sub nivel 2, în creștere ușoară 

față de anul 2012 (37,3%); 

- evoluția nivelurilor de competență în matematică situează România pe locul 24 la nivel 

european în anul 2015, cu un procent de 39,9% al elevilor sub nivelul 2, în scădere ușoară față 

de anul 2012 (40,8%); 

- evoluția nivelurilor de competență în știință situează România pe penultimul loc în anul 2015 

cu un procent de 38,5%  al elevilor sub nivelul 2, în creștere ușoară față de anul2012 (37,3%).  

 

Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un program de 

educație şi formare si nici nu au un loc de muncă (NEET) 

- pentru toate nivelurie ISCED 2011: ponderea este în România de 21% în anul 2017, în 

scădere față de 2016 (23,6%), mai mare decât cea de la nivel european (15,5%); 

- pentru tinerii cu mai puțin de învățământul primar și secundar inferior (nivelurile 0-2), 

ponderea în scădere în România fiind de 8,5% în anul 2017, dar mai mare decât cea de la nivel 

european (6%); 

- pentru tinerii cu învățământ secundar superior și postliceal non-terțiar (nivelurile 3 și 4), 

ponderea este în scădere în România de 11,5% în anul 2017, mai mare decât cea de la nivel 

european (7,8%); 

- pentru tinerii cu învățământ secundar superior și postliceal non-terțiar (nivelurile 3 și 4), 

ponderea este în creștere în România fiind de 3,3% în anul 2017, mai mare decât cea de la 

nivel european (2,5%); 

- pentru tinerii cu învățământ secundar superior și postliceal non-terțiar (nivelurile 3 și 4)în 

învățământ vocațional, ponderea este scădere în România fiind de 8,3% în anul 2017, dar mai 

mare decât cea de la nivel european (5,3%); 

- pentru tinerii cu învățământ superior (nivelurile 5-8): ponderea este în România de 0,9% în 

anul 2017, în scădere, dar mai mică decât cea de la nivel european 

(1,7%). 
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   Sursa datelor: EUROSTAT 

 

Concluzii 

Se recomandă adoptarea de măsuri pentru creşterea atractivităţii segmentului  IPT şi 

conştientizarea elevilor şi părinţilor că opţiunea pentru liceul tehnologic și învățământul 

profesional este un real câştig pentru ei.    

Un factor al declinului IPT este şi oferta crescută a numărului de locuri disponibile în 

învăţământul particular, dar care nu asigură pregătire pentru învăţământul profesional 

şi tehnic, fiind astfel necesară proiectarea ofertei educaţionale și în raport cu acest 

aspect.  

Este necesară stabilirea unor politici educaţionale care să conducă la dezvoltarea 

eficientă a resurselor umane, cu investiţii direcționate preconizate a se cere pe piaţa 

muncii regionale.   

Trebuie avută în vedere asigurarea egalităţii de şanse pentru elevi în alegerea unui traseu 

educaţional şi profesional în concordanţă cu abilităţile şi deprinderile acestora, dar şi 

pentru alegerea unei unităţi de învăţământ adecvate să ofere condiţii optime de urmare 

a acestui traseu. 

Sunt necesare măsuri deosebite pentru inserţia educaţională corectă a elevilor de 

gimnaziu prin:  creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi 

consiliere pentru categoriile expuse riscului; stabilirea unor ţinte măsurabile privind 

ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare; implementare de programe pentru 

diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul rural, comunităţile 

etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc.; implementarea şi 

promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual; 

realizarea reală de programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special 

pentru cei din categorii defavorizate).  

Este fundamentată direcţionarea investiţiilor și către acele unităţi de învăţământ 

profesional şi tehnic care au potenţial de dezvoltare în viitor şi din perspectiva 

solicitărilor operatorilor economici. 

 

2.1.4. Indicatorii de ocupare a forţei de muncă 

15,2 15,0 17,5 18,0 18,3 18,8 18,7 18,0 17,3 16,7 15,516,5 13,8 17,3
22,0 23,2 22,1 22,9 23,1 24,1 23,6 21

0,0

20,0

40,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluţia ponderilor tinerilor  NEET

Uniunea Europeană (28 state) Toate nivelurie ISCED 2011 România Toate nivelurie ISCED 2011



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 92 

 

 Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă principala aglomerare industrială din ţară, dar forţa 

de muncă s-a reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, spre servicii, care în prezent 

contribuie cel mai mult la economia regiunii.  

 În regiune se înregistrează cel mai rapid ritm de creştere a unor sectoare precum 

construcţiile şi imobiliarele, evoluţii rapide înregistrând şi activităţile de retail, de distribuţie 

şi de management.            

 Analiza pieței muncii, punct de plecare în ofertarea educațională la nivelul unităților de 

învățământ liceal tehnic și profesional, trebuie să se raporteze la următorii indicatori: valoarea 

adăugată brută (VAB), numărul unităților locale active, rata de activitate, rata de ocupare, rata 

de șomaj. 

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată. La nivelul regiunii Bucureşti 

Ilfov, principalele sectoare care au o pondere mai mare a VAB sunt: Industrie inclusiv energie 

electrică şi termică, gaze şi apă, salubritate, gestionarea deșeurilor (A02) – 17,6%, Comerţ cu 

ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi 

de uz gospodăresc, hoteluri şi restaurante, transporturi, depozitare (A04) – 18,8%, având o 

pondere de 27% faţă de 16,9% naţional şi 17% la nivel regional și Activități profesionale, 

științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (A08) - 

15,7%. 

 Cea mai mare scădere a ponderii VAB se înregistrează în activitatea de Construcţii 

(A03) - 1,3%, urmată de Intermedieri financiare şi asigurări (A06) - 0,7% şi Activități 

profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii 

suport (A08) - 0,6%.  

 La nivelul județului Ilfov, zonă din care provin mulți dintre elevii care urmează studiile 

în unitatea noastră, se înregistrează o valoare destul de crescută a VAB pentru Comerț cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;transport și depozitare; 

hoteluri și restaurante (A04), aceasta având o pondere de 27% mult superioară faţă de 16,9% 

la nivel naţional şi 17% la nivel regional.  

 Numărul mediu de salariaţi are un trend crescător atât la nivel național  cât şi la nivel 

regional. 

 
Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO Online 
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 Evidențierea creșterilor se poate analiza și pe baza numărului de unități locale active pe 

activităţi ale economiei naţionale la nivel de secțiune CAEN Rev.2 care, conform INS, a avut 

o ascensiune treptată după anul 2011, în condiţiile unei creşteri economice şi a ieşirii din criza 

economică şi financiară. 

 Pe sectoare economice, cele mai multe unităţi locale active se regăsesc la nivelul 

regiunii Bucureşti Ilfov în G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor 

şi motocicletelor (40.811 unităţi) şi în M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (22.820 

unităţi), situația fiind aceeași și la nivelul municipiului Bucureşti: G - Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (33.471 unităţi) şi M - Activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice (20.546 unităţi).  

 La nivelul municipiului Bucureşti, cele mai multe unităţi locale active în anul 2016, se 

regăsesc în aceleşi sectoare, respectiv: 

• G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (33.471 

unităţi), în scădere faţă de anul 2015; 

• M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (20.771 unităţi), în creştere cu 192 unităţi faţă 

de anul 2015; 

• F Construcţii (9.474 unităţi), în creştere cu 55 unităţi faţă de anul 2015. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO Online 

 

 Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează 

două serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta asupra forţei 

de muncă în gospodarii (AMIGO). AMIGO asigură comparabilitatea la nivel naţional între 

regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT), iar BFM 

permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe.  

 Principalele constatări desprinse din informaţiile AMIGO la nivelul capitalei sunt 

următoarele: 

  Populaţia activă totală (peste 15 ani) continuă trendul crescător, ajungând în anul 2015 la 

12,5% din populaţia activă totală de la nivel naţional.  

       Evoluţia populaţiei ocupate prezintă fluctuaţii, înregistrând un trend crescător începând 

din anul 2015. Raportat la nivelul de educaţie, populaţia ocupată la nivelul regiunii Bucureşti 

- Ilfov a crescut pentru persoanele cu studii superioare la 43% în anul 2017 și pentru persoanele 

cu studii medii (51% în anul 2017), în detrimentul celor care au absolvit învățământ 
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profesional, care au scăzut în anul 2017 la 8%, Detalierea pe medii ne rezidenţă indică faptul 

că 8,7% provin din mediul urban, iar 11,1% din mediul rural.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Populaţia ocupată cu nivel de educaţie liceal înregistrează o stagnare.  Populaţia ocupată cu 

nivel de educaţie postliceal sau tehnic de maiştri este în scădere, fiind mai ridicată pentru cei 

din mediul urban (4,6%) faţă de cei din mediul rural (3,6%). 

Rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active dintr-o grupă de vârstă în populaţia 

totală din aceeaşi grupă de vârstă. 

 Pentru grupa de vârstă 15-24 de ani, rata de activitate variază destul de mult, ajungând 

la 28,4%, faţă de 30% cât se înregistrează la nivel naţional, mai mare pentru persoanele de sex 

masculin (30%) față de persoanele de sex feminin (26,8%). 

 În ceea ce priveşte distribuţia teritorială, rata de activitate, în regiunea Bucureşti - Ilfov, 

este de 73,5% în mediul urban şi 70,4% în mediul rural, în evoluţie crescătoare. 

Rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 de ani a înregistrat fluctuații în intervalul 2011-2017, 

ajungând la 21,9% (23,7% în mediul rural și 21,6% în mediul urban), faţă de cea înregistrată 

la nivel naţional de 24,5% . 

 La nivelul regiunii, ponderea populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale 

economiei naţionale este împărţită astfel:  

Industrie – 14,1% în anul 2017. Cea mai mare valoare din acest sector economic se 

înregistrează pentru Industria prelucrătoare, 11,6%. Pentru judeţul Ilfov se înregistrează o 

creștere la 22,7%, iar pentru capitală o scădere la 9,9% faţă de anul precedent.  

Construcţii – în anul 2017 ponderea este de 11,7. Pentru judeţul Ilfov ponderea este de 5,6%, 

în creştere cu 0,3% faţă de 2013, iar pentru capitală se constată o stagnare la 12,7%. 

Servicii – în anul 2017 ponderea este de 71,7%, fiind mai mare decât cea înregistrată la nivel 

naţional (47,4%).   

 La nivelul judeţului Ilfov se înregistrează o creştere uşoară la 56,2% în anul 2017, cele 

mai relevante activităţi fiind Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor 

şi motocicletelor (21,1%), Transportul şi depozitarea (8,1%), Activităţile de servicii 

administrative şi activităţile de servicii suport (7,1%);  

 La nivelul capitalei, serviciile rămân constante ca pondere (74,7%), cele mai importante 

activități fiind: Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor (18,7%), Activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport 

(10%), Informaţii şi comunicaţii (7,9%). 
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O modificare benefică pentru piaţa muncii din România şi implicit pentru încadrarea 

absolvenţilor din învăţământul tehnic şi profesional, este modificarea nomenclatorului de 

calificări profesionale - cod CAEN. Se remarcă faptul că activităţile din economia naţională 

sunt clasificate, începând din anul 2008, conform CAEN Rev.2.   

 Conform acestei clasificări, datele furnizate de INS pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, 

arată o creștere a locurilor de muncă vacante, pe activităţi ale economiei naţionale.  

În acest sens se evidenţiază, pentru absolvenţii unităţior ÎPT o mobiltate intersectorială, aceştia 

având posibilitatea de încadrare în alte domenii ocupaţionale: 

pentru finalităţile alternative la nivelul 3 - Mecanic auto şi nivelul 4 - Tehnician în transporturi 

se propune încadrarea la servicii; 

calificarea de conducător auto, are relevanţă majoră în transporturi, cu mare mobilitate 

intersectorială; 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor (reparaţii mecanice şi electrice) se încadrează la 

activităţile de comerţ;  

încadrarea sectorială la construcţii are în vedere confecţiile şi structurile metalice executate 

şi/sau montate de către firmele de construcţii, prin mobilitate intersectorială (-industrie) având 

in vedere şi activităţile de fabricare şi/sau de montare a unor construcţii şi structuri metalice 

de către  firme din industria prelucrătoare. 

  O altă clasificare relevantă este clasificarea pe grupe majore de ocupații (ISCO-08). 

Conform acesteia, în anul 2015, la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, cele mai multe locuri de 

muncă vacante au fost în grupa majoră Specialişti în diverse domenii de activitate (4.867 

locuri), urmată de Lucrători în domeniul serviciilor (1.981 locuri) şi de Tehnicieni şi alţi 

specialişti din domeniul tehnic (1.348 locuri).  

 În urma unui studiu realizat în rândul angajatorilor de către Institutul Național de 

Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) referitor la cererea 

de forţă de muncă pe termen scurt pe domenii de formare profesională din IPT în perspectiva 

2017-2020, cea mai semnificativă cerere de forţă de muncă se adresează domeniilor mecanică 

(26,4%), comerţ (24,6%), construcţii, instalaţii şi lucrări publice (16,6%) și economic (5,3%). 

În ceea ce priveşte domeniile de calificare specifice învăţământului postliceal, cea mai ridicată 

cerere de forţă de muncă se adresează domeniilor sănătate şi asistenţă pedagogică (47,7%) şi 

servicii (40,5%).  

 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 alăturată:  
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Sursa: INS - Baza de date TEMPO-Online 

 

Rata șomajului 

Conform INS, în anul 2017 numărul şomerilor înregistraţi la nivelul regiunii Bucureşti - Ilfov 

era de 51.000 persoane, din care din care 63% sunt de sex masculin. Aceasta reprezintă cca 

4,8%, una dintre cele mai mici ponderi din numărul şomerilor înregistraţi la nivel național.  

 Rata şomajului BIM reprezintă proporţia şomerilor BIM dintr-o grupă de vârstă în 

populaţia activă din aceeași grupă de vârstă. Pentru regiunea Bucureşti – Ilfov, pentru grupa 

de vârstă 15 – 24 ani, această rată este destul de ridicată în anul 2017 (22,7%), mai mare decât 

rata înregistrată la nivel naţional (18,3%), fiind mai mare pentru persoanele de sex masculin 

(26,8%), față de cea pentru persoanele de sex feminin (18,1%). 

 Şomajul de lungă durată în regiunea Bucureşti - Ilfov, conform înregistrărilor 

EUROSTAT, a înregistrat cea mai mică valoare (13,9%) din totalul şomerilor înregistraţi, 

precum şi cel mai mic procent din populaţia activă (0,7%). Rata şomajului de lungă durată în 

rândul tinerilor este una din cele mai mici valori la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov faţă de 

celelalte regiuni din ţară.  

 
  Sursa datelor: Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza în profil teritorial – până în 2021 

– mai 2018 
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 Repartiția șomerilor pe nivele de educaţie în 2017, pentru municipiul București, 

evidențiază creşterea semnificativă a celor cu studii superioare (25%) și cu nivel de educaţie 

liceal şi postliceal (36,2%). Se remarcă o creștere a ponderii şomerilor cu nivel de educaţie 

liceal și profesional, fiind de 23,9% în anul 2017 la nivelul municipiului București și cu 36,2% 

la nivelul județului Ilfov. Se remarcă scăderea cu 25,4% a ponderii şomerilor înregistraţi care 

au un nivel de educaţie primar, gimnazial şi profesional, ajungând în anul 2017 la 40,8%. 

  

 

 
 

Sursa datelor: INS - Baza de date TEMPO-Online  

 

 Rata şomajului înregistrat la nivelul regiunii se estimează a fi în descreștere, fiind de 

1,9%, faţă de 4,3% cât se va înregistra la nivel naţional. Trend asemănător se va înregistra şi 

în municipiul București (scădere de la 2,0% în anul 2015 la 1,9% în anul 2019), dar şi în 

judeţul Ilfov (de la 1,6% la 1,3%). 

   Rata ridicată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor a scăzut în anul 2016 la 

5,4%, fiind mai mică pentru femei (4,2%) decât pentru bărbați (6,4%), mai mare în mediul 

rural față de mediul urban.  

 

Concluzii 

 Din analiza datelor statistice pentru regiunea București – Ilfov rezultă: 

prin intrarea României în comunitatea europeană, creșterea nivelului de salarizare și 

populaţii care migrează în acest spaţiu determină un deficit de forţă de muncă în regiune, 

în special în domeniile: servicii, construcţii, asistenţă medicală, transporturi şi ca urmare 

se impune dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional în aceste domenii; 

municipiul Bucureşti constituie o arie care atrage forţă de muncă din județul Ilfov, din 

judeţele alăturate, dar şi din întreaga ţară; 

populaţia aptă de muncă este în uşoară creştere; 

populaţia totală este în scădere; 

sectoarele economice cu o contribuție semnificativă la VAB regional sunt Industrie (A02) 

şi Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a 

bunurilor personale şi de uz gospodăresc, hoteluri şi restaurante, transporturi, 
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depozitare (A04), evidențiind astfel necesitatea formării profesionale pentru calificări 

tehnice şi din comerţ;  

o dinamică a investiţiilor a fost înregistrată în Construcţii, Tranzacţii imobiliare şi 

servicii pentru întreprinderi, Comerţ şi Transport, depozitare, comunicaţii. 

comerţul şi serviciile sunt în creştere; 

mobilitatea sectorială aduce beneficii absolvenţilor în absorbţia pe piaţa muncii; 

necesitatea încurajării dialogului constructiv cu operatorii economici în vederea 

implicării acestora din urmă în furnizarea de calitate a instruirii practice a elevilor și 

prin adaptarea curriculum-ului în dezvoltare locală (CDL) la nevoia de dezvoltare 

locală;  

orientarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic către oferirea de programe de 

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

tot parcursul vieţii;  

participarea tutorilor de la operatorii economici la programe de formare pentru 

însuşirea competenţelor pedagogice; 

întărirea parteneriatului instituţional cu AMOFM şi cu autorităţile publice locale în 

vederea adoptării de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru scăderea 

şomajului în rândul tinerilor. 

 

2.1.5. Indicatori de prognoză pentru formarea prin IPT 

 

 Plecând de la structura cererii potențiale de forță de muncă evidențiată prin ieșirile din 

sistem, în perspectiva 2017-2025, pe domenii de formare ale IPT, în ipoteza scenariului 

moderat din Studiul previzional, sunt recomandate ponderile pentru cuprinderea elevilor, pe 

domenii, astfel: 

Mecanică --- 24,5% 

Economic --- 22% 

Turism și alimentație --- 16% 

Comerț --- 5% 

Electric --- 4,5% 

Electromecanică --- 4% 

Construcții, instalații și lucrări publice --- 4% 

 Domeniul Mecanică concentrează în jur de un sfert din cererea potențială de forță de 

muncă, iar importanța acestuia pare să se mențină la orizontul 2025, la fel ca și domeniile 

Comerț și Economic care totalizează peste 25% din cererea potențială relevantă pentru IPT. 

Deși există cerere de forță de muncă în domeniul Construcții, în special lucrări publice, și 

unitățile au ofertat plan de școlarizare pe acest segment, elevii evită înscrierea fie din cauza 

părinților, fie pentru că apreciază această meserie ca murdară, grea și rușinoasă. 

 La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în anul 2017, din cele 16.280 locuri de muncă 

vacante,cele mai multe au fost în grupa majoră Specialişti în diverse domenii de activitate 
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(6.357 locuri), urmată de Lucrători în domeniul serviciilor (2.414 locuri), Funcționari 

administrativi (1.521 locuri) şi de Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic (1.410 

locuri). 

 Pe baza previziunilor realizate de CEDEFOP privind oportunităţile de locuri de muncă 

în perspectiva 2025 se poate estima care sunt cererile de calificări pe nivele de educaţie şi 

filiere, excepție lucrători în agricultură, silvicultură și pescuit nerelevante pentru municipiul 

București. 
Oportunități de locuri de muncă - CEDEFOP Criterii asociate 

Grupe de ocupații Ponderi Nivel de 

educație 

Traseu de formare 

Membri ai corpului legislativ, ai 

executivului, înalţi conducători 

ai administraţiei publice, conducători 

şi funcţionari superiori 

3,5% Învățământ 

superior 

prin învățământ liceal 

Specialiști în diverse domenii de 

activitate 

28,6% Învățământ 

superior 

prin învățământ liceal 

Tehnicieni și alți specialiști în 

domeniul tehnic 

12,8% IPT preponderent prin învățământ liceal 

tehnologic 

Funcționari administrativi 7,7% Învățământ 

superior 

2/3 prin învățământ liceal teoretic şi 

vocaţional 1/3 prin învățământ liceal 

tehnologic 

Lucrători în domeniul serviciilor 22,5% IPT prin învățământ profesional 

Operatori la instalații și mașini; 

asamblori de mașini și echipamente 

7,8% IPT prin învățământ profesional 

Muncitori calificați și asimilați 17,1% IPT prin învățământ profesional 

Sursa datelor: CEDEFOP 

 În urma anchetelor realizate în firme, la nivel regional, din punctul de vedere a 

domeniului de calificare relevant pentru pregătirea prin liceu tehnologic şi învăţământ 

profesional, cea mai semnificativă cerere de forţă de muncă se adresează domeniilor mecanică 

(26,4%), comerţ (24,6%), industrie textilă şi pielărie (20,5%), turism şi alimentaţie (17,3%) şi 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice (16,6%). În ceea ce priveşte domeniile specifice 

învăţământului postliceal, cele mai multe locuri de muncă vacante se adresează domeniului 

sănătate şi asistenţă pedagogică (47,7%) şi servicii (40,5%). 

 
    

 Din punct de vedere al cuprinderii elevilor pe domenii de pregătire profesională și nivel 

de calificare, la nivelul anului 2019, pentru regiunea București – Ilfov se înregistra următoarea 

situație: 
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Nivel 3 - învăţământ profesional - 9 domenii de pregătire, cele mai solicitate fiind Mecanică 

(54,71%), Turism şi alimentaţie (17,24%), Industrie textilă și pielărie; Agricultură; Estetica și 

igiena corpului omenesc.  

Nivel 3 - învăţământ dual - domeniile de interes pentru elevi sunt: Mecanică, Turism și 

alimentație, Electromecanică. 

Nivel 4 - învăţământ liceal tehnologic - 18.966 elevi, distribuiţi în 18 domenii de pregătire, 

cele mai solicitate fiind: Economic (29,83%), Turism şi alimentaţie (22,89%) şi Mecanică 

(11,1%);  

Nivel 5 - şcoala postliceală - 2.504 elevi, o scădere de 34% față de anul şcolar trecut, cei mai 

mulţi urmând domeniile de pregătire: Electronică automatizări (441 elevi), Informatică (291 

elevi), Transporturi (225 elevi) şi Economic (209 elevi); 

Nivel 5 - şcoala de maiştri - 278 elevi, şcolarizați numai în patru domenii de pregătire: 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (36 elevi), Electric (56 elevi), Energetic (119 elevi) şi 

Transporturi (137 elevi). 

 Situația privind școala postliceală și școala de maiștri este relevantă atât din perspectiva 

asigurării forței de muncă calificate pentru unitățile din domeniile economiei naționale, cât și 

din perspectiva lipsei acute de personal în sistemul de învățământ, mai ales pe catedrele de 

specialitate (de exemplu maiștri instructori), unde se înregistrează creşteri ale ponderii 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani şi a celor cu vârsta peste 65 de ani. 

 

 

Concluzie 

Unitatea noastră şcolară îşi fundamenteză planul de şcolarizare pe domeniile de formare 

profesională care asigură o integrare bună a absolvenţilor şi în care numărul de 

absolvenţi şomeri este mai mic: 

 Mecanic 

 Economic – Servicii și Comerț 

 Sportiv  

 

 

2.1.6. Grupuri ţintă 

 

 Pentru clasele a IX-a liceu zi, oferta educaţională a şcolii se adresează absolvenţilor 

claselor a VIII-a din Municipiul Bucureşti şi zonele limitrofe. 

       La clasa a IX-a liceu seral, oferta educaţională a şcolii se adresează absolvenţilor 

claselor a VIII-a care au întrerupt studiile cu ani în urmă, dar și celor care au susţinut evaluările 

recente prevăzute în noua metodologie şi care au împlinit vârsta de 18 ani, proveniți din 

Municipiul Bucureşti şi zonele limitrofe. 
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       La ciclul superior al liceului forma de învăţământ de zi, se înscriu de regulă elevii şcolii 

noastre care doresc continuarea studiilor, absolvenţi ai clasei a X-a liceu şi ai clasei a XI-a 

şcoală profesională, cu certificat de calificare profesională nivel 3. 

      La ciclul superior al liceului, forma de învăţământ seral, se pot înscrie absolvenţi ai 

ciclului inferior al liceului din unitatea noastră şcolară, absolvenţi ai învăţământului 

obligatoriu de zece clase care au întrerupt studiile, ai şcolii profesionale, ai anului de 

completare, elevii care se transferă de la liceu zi care au împlinit 18 ani și s-au angajat, precum 

şi absolvenţi ai Programului „A doua şansă”. 

 Ținând cont de valorile indicatorilor privind cuprinderea elevilor în IPT în municipiul 

București, eșalonarea orientativă a creșterii valorilor indicatorilor pentru îndeplinirea țintelor 

în anul școlar 2024 - 2025 este dată în tabelul următor: 

 
Indicator  Valoare indicator (ponderea elevilor cuprinși la început de an școlar) 

 2019 - 

2020 

2020 – 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

2023 - 

2024 

2024 - 

2025 

Elevi cuprinși în clasa 

a IX-a, învățământ 

liceal tehnologic de zi 

+ învățământ 

profesional 

36% 44% 52% 60% 60% 60% 

Elevi cuprinși în clasa 

a IX-a învățământ  

profesional 

(inclusiv dual) 

12% 19% 26% 35% 35% 35% 

 

 Unitatea noastră școlarizează elevi atât în învățământ tehnologic și profesional, cât și 

pe filieră vocațională. Raportat la anul 2016, pentru domeniile de pregătire oferite, pe regiunea 

București– Ilfov, unitatea a fost clasificată astfel (sursa: PRAI – date furnizate de CNDIPT și 

ISMB): 

Locul 10 din 27 unități școlare, pentru domeniul Mecanică (150 elevi); 

Locul 13 din 21 unități școlare, pentru domeniul Economic (105 elevi). 

 Situația școlarizării în Liceul Tehnologic ”Elie Radu”, pe ultimul ciclu de învățământ 

se încadrează în țintele prognozate, astfel: 

În anul școlar 2022 - 2023 numărul de elevi școlarizați în unitate este: 

- pentru domeniul Mecanică (316 elevi), liceu; 

- pentru domeniul Economic (266 elevi), liceu; 

- pentru filiera vocațională, profil sportiv (216 elevi);. 

- pentru domeniul Mecanică (99 elevi), scoală profesională; 

- pentru domeniul Economic (66 elevi), scoală profesională; 

 

În anul școlar 2021 - 2022 numărul de elevi școlarizați în unitate este: 

- pentru domeniul Mecanică (441 elevi), liceu și scoală profesională; 

- pentru domeniul Economic (278 elevi), liceu și scoală profesională; 
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- pentru filiera vocațională, profil sportiv (224 elevi). 

 

În anul școlar 2020 - 2021 numărul de elevi școlarizați în unitate este: 

- pentru domeniul Mecanică (455 elevi), liceu și scoală profesională; 

- pentru domeniul Economic (282 elevi), liceu și scoală profesională; 

- pentru filiera vocațională, profil sportiv (223 elevi). 

 

În anul școlar 2019 - 2020 numărul de elevi școlarizați în unitate este: 

 - pentru domeniul Mecanică (422 elevi), liceu și scoală profesională; 

- pentru domeniul Economic (228 elevi), liceu și scoală profesională; 

- pentru filiera vocațională, profil sportiv (218 elevi). 

 

În anul școlar 2018 - 2019 numărul de elevi școlarizați în unitate este: 

- pentru domeniul Mecanică (402 elevi), liceu și scoală profesională; 

- pentru domeniul Economic (179 elevi), liceu; 

- pentru filiera vocațională, profil sportiv (212 elevi).  

  

2.1.7. Analiza P.E.S.T.E. 
 

1. CONTEXTUL POLITIC 
 

a) La nivel naţional 

      Politica educaţională la nivel naţional are ca obiectiv prioritar educaţia în spiritul cultivării 

valorilor europene. 

      Modificările legislative privind învăţământul preuniversitar, descentralizarea, evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar precum şi proiectele de 

dotare a cabinetelor şi laboratoarelor constituie tendinţe noi în dezvoltarea politicii 

educaţionale pe termen mediu şi lung, cu efecte benefice asupra întregului sistem. Elevii 

beneficiză de manuale şcolare gratuite pentru clasele I-XII, rechizite şcolare, de burse sociale, 

burse de merit, burse de studiu, burse de transport, burse profesionale, burse ocazionale, 

precum și de programele guvernamentale  “Bani de liceu ” şi “Euro 200”. 

Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective: 

- Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ. 

- Asigurarea politicilor de echitate socială. 

- Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 

- Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către 

mediul social, economic şi cultural. 

- Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active. 
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- Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 

de educaţie şi de formare profesională. 

- Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare 

socio-economică. 

- Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional. 

- Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească. 

- Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic. 

- Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional. 

- Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor 

studii şi analize. 

- Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice 

şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii. 

- Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel 

ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere. 

- Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie. 

- Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în 

vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate. 

- Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de 

finanţare private. 

- Respectarea principiului dialogului social. 

- Asumarea rolului de stat membru al UE prin participarea la politicile şi iniţiativele comune 

în domeniul educaţiei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât şi în afara acesteia (colaborarea 

cu Asia, Australia, America Latină, America de Nord şi Africa). 

- Creşterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în 

vederea atingerii obiectivelor asociate iniţiativei Education for All, iniţiativă susţinută de 

ONU şi coordonată la nivel global de UNESCO. 

- Alinierea învăţământului românesc la standardele internaţionale, consecinţa integrării 

României în UE, este de aşteptat să conducă la diminuarea centralismului, birocraţiei și 

corupţiei. 

a) La nivel local        

       Pe plan local, administraţia publică şi-a stabilit ca domenii prioritare: investiţiile, dotările 

şi serviciile publice, dezvoltarea asistenţei şi protecţiei sociale pentru populaţia şcolară, 

înfiinţarea centrelor de zi pentru copii, construcţia de grădiniţe etc. Astfel şcoala beneficiază 

de sprijin pentru reparaţii curente şi capitale, atunci când este cazul.  

     Prin proiectul curricular şcoala îşi poate constitui propria identitate şi poate informa 

comunitatea despre tipul de formare şi educaţie pe care îl oferă şi care sunt avantajele acestuia.  

     Având în vedere diversitatea formelor de învăţământ şi a calificărilor profesionale din 

structură, Liceul Tehnologic “ELIE RADU” îşi propune să şcolarizeze elevi a căror calificări 

profesionale să beneficieze de inserţie profesională 100%. 
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      Obiectivul şcolii este corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare profesională 

ale clienţilor şi cerinţele agenţilor economici. 

      Evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în învăţământul preuniversitar, constituie o 

prioritate la nivelul şcolii. 

 

2. CONTEXTUL ECONOMIC 

 

a) La nivel naţional  

      În contextul actual o prioritate a şcolii o constituie, încheierea protocoalelor de colaborare 

cu agenţii economici, în perspectiva descentralizării şi a nevoii tot mai pregnante de adaptare 

a ofertei educaţionale la raportul real dintre cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă.  

În anul 2015, în regiunea Bucureşti-Ilfov rata şomajului este de 1,1%, fiind înregistrați 

8.400 de şomeri, cel mai mic procentaj la nivel naţional. (Sursa datelor: Eurostat) 

Cerinţele de forţă de muncă sunt restrânse, ca urmare a închiderii unor capacităţi de 

producţie. Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă 

reliefează dificultăţile cu care se confruntă absolvenţii învăţământului preuniversitar în 

integrarea pe piaţa muncii. 

Deşi salariile cadrelor didactice au crescut, acestea rămân încă neatractive pentru 

absolvenţii foarte buni ai universităţilor care să se angajeze în învăţământul preuniversitar. 

Finanţarea unităților şcolare nu este suficienta iar în acest context se caută surse de 

finanţare alternative, de regulă nerambursabile şi din acest motiv se recurge la atragerea 

surselor extrabugetare din proiecte europene. 

 

b) La nivel local   

 

 Valorificarea fondurilor provenite din grantul proiectului ROSE pentru îmbunătățirea 

performanțelor elevilor ; 

 Valorificarea finanțării suplimentare a unității de învățământ preuniversitar pentru 47 

de elevi cuprinși în acest program, din cei 110, prin cumpărarea unui număr de 47 

tablete, foarte necesare pentru predarea online; 

 Subscrierea liceului la PNRR pentru renovarea clădirii școlii și eficientizare termică; 

 Subscrierea liceului la PNRR pentru o construcție nouă a cladurii Atelierelor Școală; 

 Includurea școlii într-un proiect de reabilitare cu sprijunul Primăriei Sector 3; 

 Utilizarea fondurilor extrabugetare obținute din închirierea spațiilor excedendare în 

folosul procesului instructiv - educativ 

 Efectuarea instruirii practice la agenţii economici de către elevii ciclului superior al 

liceului, reprezintă un pas în realizarea unei colaborări durabile, eficiente şi benefice pentru 

ambii parteneri. Totodată elevii se familiarizează cu cerinţele postului, îşi formează abilităţile 
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necesare, astfel încât o parte din ei devin salariaţii de mâine ai acestor agenţi economici. 

Legislația actuală privind acordarea burselor private constituie o oportunitate cu efecte 

benefice procesului de educaţie şi de dezvoltare profesională a elevilor. 
În anul școlar 2021-2022, liceul a încheiat Contracte cu următorii agentii economici pentru efectuarea orelor 

de instruire practică, de exempu, cu:  

 S.C. AUTOGENERAL CENTRU GL S.R.L.; 

 S.C. AUTO COBĂLCESCU S.R.L.; 

 S.C. MIDOCAR S.R.L. ; 

 S.C. KARO GRUP SERVICE; 

 S.C. EXPERT SERVICE XBM; 

 LMP SERVICE AUTO UNIVERSAL S.R.L.; 

 ZOON AUTO SERVICE S.R.L.; 

 GERALD OSU AUTO SERVICE S.R.L. 

 OEM CAR PARTS S.R.L. 

 EDIAUTOSERVICE&SHOP S.R.L. 

 pentru elevii care urmează cursurile în învățământul profesional – domeniul mecanică. 

Pentru elevii de claselor a IX-XII-a – profil servicii, unitatea noastră şcolară a colaborat în 

anul şcolar 2021-2022 cu următorii agenţi economici: 
NR. 

CR

T. 

DENUMIRE  

OPERATOR ECONOMIC 

SEDIUL CLASA 

 

1. S.C. GALVA METAL INTERNAȚIONAL 

S.R.L. 

București,  

Sector 3 

XII E 

2. ACS ACCOUNTING &CONSULTING 

SOLUTIONS S.R.L. 

București,  

Sector 4 

XII E 

3. GEI VIDEO PROTECT S.R.L. București,  

Sector 4 

XII E 

4. S.C. AMSTAR MANAGEMENT S.R.L. București,  

Sector 1 

 XII E 

5. S.C. NOICONSTRUIM S.R.L. Loc. Glina, Jud. Ilfov XII E 

6. S.C. CASA MIHNEA S.R.L. Or. Bolintin, Jud. Giurgiu  XI D 

7. S.C. CASAROȘU RPD S.R.L. Loc. Sintești, jud. Ilfov XI E 

8. S.C. BRICOINSTALAȚII S.R.L. București, Sector 3 XI D 

9. I.F. NĂSTASE ELENA GABRIELA Com Fundulea, jud. Calarasi XI E 

10. S.C. HIDROMIT S.R.L. București, Sector 4 XI E 

11. S.C. FINANCE CONTAB EXPERT S.R.L. București, Sector 5 XI E 

 

12. S.C. TRANSMOMENT S.R.L. București, Sector 4 XI E 

13. S.C. RADU TINA AG. DE ASIG. S.R.L. București, Sector 3 XI E 

14. S.C. CARTIER BEAUTY SALON S.R.L. București, Sector 3 XI E 

15. S.C. FLOR ROD S.R.L. București, Sector 2 XI E 
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16. S.C. CANADIAN BRAND S.R.L. București, Sector 3 XI E 

17. S.C. LAB COSMETICS S.R.L. Com. Gostinari, jud. 

Giurgiu 

XI E 

18. S.C. VENDER S.R.L. București, Sector 2 XI E 

19. S.C. Dan Barber Shop S.R.L. București, Sector 3 XI E 

20. S.C. LUCAS SERV CONTA S.R.L. Bucuresti, sector 3 XI E 

21. S.C. MARKET STAR SRL Bucuresti, sector 3 X D 

22. S.C. VLADIMAR TURISM SRL Bucuresti, sector 3 X D 

23. S.C. DOMINA DELIVERY SRL Bucuresti, sector 4 X D 

24. S.C. EDY COSMETICS SRL Bucuresti, sector 2 X D 

25. SALE&CONSULTING SRL Bucuresti, sector 2 X D 

26. S.C. NELI COM 2000 SRL Bucuresti, sector 3 X D 

27. S.C. TRAIMAR IMPEX S.R.L. Bucuresti, sector 3 XI D 

28. S.C. RONA MAGAZIN GENERAL S.R.L. Bucuresti, sector 2 XII D 

29. S.C. GEZCONSULT S.R.L. Bucuresti, sector 2 X D 

30. S.C. MADIA LOGISTICS SERVICES S.R.L. Bucuresti, sector 5 XII D 

31. S.C. INTERIOR DESIGN Bucuresti, sector 4 XII D 

32. S.C. ELECTRORECORD INSTAL S.R.L. Bucuresti, sector 3 XI D 

33. S.C. TEHNICA STICLEI S.R.L. Bucuresti, sector 4 XI D 

34. S.C. GFP MASTER S.R.L. Bucuresti, sector 6 XII E 

35. S.C. FLORIS CATALEYA FOOD S.R.L. București, sector 3 X E 

36. S.C. MIXT NIONIS DIVERS S.R.L. Giurgiu, Comuna Toporu X E 

37. S.C. ELLA & FOOD PUB S.R.L. București, sector 3 X E 

38. S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L – ADELIN 

TEODOR MARKET S.R.L. 

Prahova, Comuna Dridu 

(Punct de lucru) 

X E 

39. S.C. DORU EXPRES BOTIQUE S.R.L Ilfov, Comuna Vidra X E 

40. S.C. BB BEAUTY CENTER S.R.L. Ilfov, Voluntari X E 

41. S.C. GEOCRIS MONDIAZ S.R.L. București, sector 3 X E 

42. S.C. MYIA MINISTORE S.R.L Ilfov, Voluntari X E 

43. S.C. ZAKKISTORE S.R.L. București, sector 3 X E 

44. S.C. TORA DISTRIBUTION SYSTEM 

S.R.L 

București, sector 3 X E 

45. S.C. COOL AIR CONDITIONER S.R.L. București, sector 2 X E 

46. S.C. MULTI CONST 2003 S.R.L București, sector 3 X E 

47. S.C. CAMTABRIA LUPEX S.R.L. – HOTEL 

CH BUCHAREST 

București,  

Sector 3 

XII E 

48. S.C. M&N DANTRANS IUTERMED SPED 

S.R.L. 

București, sector 2 XII E 

49. S.C. AUTO LEADER EXPIM București,  

Sector 3 

XII E 

50. S.C. DAN TRANS INTERNET SPEED 

S.R.L. 

București, Sector 2 XII E 

51. S.C. CAMTABRIA IMPEX S.RL. București,  

Sector 3 

XII E 
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52. S.C. COOL AIR CONDITIONER S.R.L. București,  

Sector 3 

X E 

53. S.C. ZAKKI STORE S.R.L București,  

Sector 3 

X E 

54. S.C. BEBE BEAUTY CENTER VOLUNTARI, ILFOV X E 

55. S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L Comuna Dridu, Ialomița X E 

56. S.C. SALES & CONSULTING 

PROFESSIONAL S.R.L 

Pantelimon, Ilfov X D 

57. S.C. C&A SUN PLAZA București, Sector 4 X D 

58. S.C. UNICOM TRANZIT S.R.L București, Sector 3 X D 

59. S.C. PINSPOT CONCEPT S.R.L. București, Sector 6 X D 

60. S.C. PHOENX SDM S.R.L. București, Sector 3 X D 

61. S.C. EDY COSMETICS S.R.L. AFUMAȚI, ILFOV X D 

62. S.C TOP AM EXPERT CONSULTING 

S.R.L. 

București, Sector 3 X D 

63. S.C CLUB ART BISTRO S.R.L. București, Sector 2 X D 

64. S.C. BCR S.A București, Sector 6 XI D 

65. US NETWORK S.A București, Sector 1 XI D 

66. S.C. CALIFORNIA FRESH FLAVORES 

S.R.L 

București, Sector 2 XI D 

67. CREPES DU MONDE S.R.L. București, Sector 3 XI D 

68. BRD S.R.L București, Sector 2 XI D 

69. S.C. DABEEF S.R.L. București, Sector 1 XI D 

70. PFA GHEORGHE MIRELA  București, Sector 1 XI D 

71. S.C DAN & ANDRA S.R.L. București, Sector 3 XI D 

72. S.C CAPRIOARA INTEX S.R.L.  București, Sector 2 XI D 

73. S.C. ROMIR MAGAZIN S.R.L. București, Sector 4 XI D 

74. S.C. GEMIDRA TEAM S.R.L. București, Sector 3 XI D 

75. S.C. ALIVIC DISTRIBUTION S.R.L. Urlați, Prahova X D 

76. S. C QUALITY BORKER S.R.L. Dobroești, Ilfov X D 

77. S.C. GENERAL ELECTRIC POWER 

SERVICES ROMANIA S.A. 

București, Sector 4 X D 

78. S.C. TETIS IMPEX S.R.L București, Sector 4 X D 

79. S.C. EMIREIMICIOI S.R.L. Ghimpați, Giurgiu X D 

80. S.C. ALGH DIAMOND STRUCURES  

S.R.L. 

TARGOVIȘTE X D 

81. S.C. DOMINUM DELIVERY S.R.L București, Sector 3 X D 

82. PFA VASILE ANGELA București, Sector 4 XI D 

83. SÎRBU ADRIAN AUTO SERVIS S.R.L Gălbinași, Călărași X D 

84. S.C. NDS DESIGNE WRAPP S.R.L București, Sector 3 X D 

 
Pentru filiera vocațională, noastră şcolară colaborează în anul şcolar 2021-2022 cu 

asociații sportive și cluburi în care elevii de la profil sportiv efectuaeză orele de Pregătire 

Sportivă Practică cum ar fii: 
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• SC DIMANO BUCUREȘTI; 
• ȘCOALA DE FOTBAL CHAMPION; 
• ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB MARIO STEAUA; 
• ABC LAGUNA BUCUREȘTI; 
• SC OLIMPIA BUCUREȘTI; 
• SC ALEXANDRU VĂIDEN 
• ASOCIAȚIA C.S. FĂȘIE VIRGIL DOMNEȘTI: 
 Unitatea noastră şcolară a colaborat în anul şcolar 2018-2019 cu următorii agenţi 

economici: SC AUTO COBĂLCESCU SRL;  

 ADY TRANS GLOBAL AUTO SRL ; 

 SC PLUS AUTO PARTS SRL, 

SC COSTI DAN AUTO SERVICE SRL, pentru elevii care urmează cursurile în 

învățământul profesional – domeniul mecanică. 

Pentru elevii de claselor a IX-XII-a – profil servicii, unitatea noastră şcolară a colaborat în 

anul şcolar 2018-2019 cu următorii agenţi economici: 

• CARREFOUR PARK LAKE  
• DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6  
• PRIMARIA SECTOR 3 
• INS-Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti 
• Spitalul clinic FILANTROPIA 
• S.C.M&N DANTRANS INTERMED 
• AGORA PLAST 
• S.C. MEGAIMAGE. S.R.L 
• MAGNIFIC MODEL SRL 
• ROMIR 
• NFG TRADE SRL 
• GEORGYALE ACTIV MARKET SRL 
• SC MIRDANALEX COMPANY SRL 
• CABARET CONCEPT 
• ANA PAN SRL 
• SC SET CORPORATION SRL  
• PET CILB INDUSTRY 
• C&I EUROTRANS 
• SC.HEADON SERVICES SRL 
• SC.CABINET MEDICAL 
• SC. TRANS SRL 
• GCONF COMERCIAL SRL 
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• SC MARS-A PROMARKET SRL 
• DAMAC ELECTROPOMPE SRL 
• S.C. U.S. FOOD NETWORK S.A. 
• SC SUFRO COMPANY S.R.L 
• S.C. DINAMIC ARTCONSTRUCT S.R.L 
• S.C PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L 
• PF JOITA-IOANA 
• SC ZEN SUSHI SRL 
•  DINOCTA ENERGIES SRL 

 

Pentru filiera vocațională, Liceul Tehnologic „Elie Radu” sector 3, București , colaborează 

în anul şcolar 2018-2019 cu asociații sportive și cluburi în care elevii de la profil sportiv 

efectuaeză orele de Pregătire Sportivă Practică și în acest scop: 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu FOTBAL CLUB RUȘANU BUCUREȘTI  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv – DISCIPLINA FOTBAL. 

•    a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA SPORTIVĂ OLIMPIA  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv – DISCIPLINA FOTBAL. 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv. 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA SPORTIVĂ REAL TINERE 

SPERANȚE  – în vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de 

la clasele cu profil sportiv – DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 6  – în 

vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil 

sportiv – DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TECTONIC 

BUCURESTI   – în vederea efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor 

de la clasele cu profil sportiv – DISCIPLINA HANDBAL. 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASFC PROGRESUL BUCUREȘTI  – în vederea 

efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil sportiv – 

DISCIPLINA FOTBAL 
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• a încheiat Acord de parteneriat  cu AS CARMEN BUCUREȘTI 1937  – în vederea 

efectuării orelor de pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil sportiv – 

DISCIPLINA FOTBAL 

• a încheiat Acord de parteneriat  cu ASOCIAȚIA FOTBAL CLUBUL 

PROGRESUL 1944 SPARTAC  BUCURESTI   – în vederea efectuării orelor de 

pregătire sportivă practică a elevilor de la clasele cu profil sportiv – DISCIPLINA 

FOTBAL. 

Iar în anul școlar 2017-2018 am încheiat acorduri de parteneriat cu: 

1. Federația Română de Kempo (CS Amatto Budokan); 

2. Asociația de baschet Club Laguna 

3. Fotbal Cub Rușanu București  

4. Asociația Sportivă Olimpic ; 

5. AFC Calcio Burești; 

6. Asociația Sportivă REAL Tinere Speranțe; 

7. ASFC Progresul București; 

8. AS Carmen București 1937; 

9. AFC Progresul 1944 Spartac; 

 

 

Concluzie 

       Elevii noştri efectuează instruirea practică la agenţii economici menţionaţi mai sus, 

iar cei care se evidenţiază prin formarea competenţelor cheie şi a celor specifice meseriei, 

cât şi prin atitudini comportamentale corecte sunt selecţionaţi pentru a lucra la aceste 

firme. 

 

3. CONTEXTUL SOCIAL 

 

a) La nivel naţional 

      Scăderea demografică este o realitate a învăţământului românesc. 

      Delincvenţa juvenilă, drogurile, alcoolismul etc. constituie tendinţe periculoase care atrag 

o parte din tinerii români. 

 Absenteismul masiv şi părăsirea timpurie a şcolii de către elevii din învăţământul 

obligatoriu sunt realităţi ale evoluţiei socio-economice a perioadei curente. 

 La nivelul anumitor părinţi se manifestă mentalităţi cum ar fi: 

• şcoala nu este un mijloc de promovare socială; 

• filiera tehnologică nu oferă garanţia admiterii în învăţământul superior; 
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• în unele medii familiale nivelul cultural este scăzut, normele de  igienă sanitară nu se aplică 

corect şi legătura părinte –copil, părinte-şcoală este deficitară; 

• incapacitatea unor părinţi de a se adapta la multiplele schimbări apărute în viaţa socio-

economică, ceea ce conduce la drame familiale; 

• unii părinţi nu îşi asumă responsabilitatea educaţiei propriilor copii. 

Se apreciază, conform prognozelor realizate, că declinul demografic al populaţiei stabile 

va continua şi în perioada următoare. În acest plan se impune o gândire eficientă, anticipată a 

dezvoltării resursei umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

Se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a 

competenţelor dobândite în contexte informale şi non-formale de educaţie prevăzute de Legea 

Educaţiei Naţionale. 

 

b) La nivel local  
Populaţia şcolară este în scădere continuă la orizontul anului 2030, pentru grupa de vârstă 

6 – 10 ani, dar se preconizează un trend crescător la grupele de vârstă 11 – 14 ani și 15 – 18 

ani, grupe de interes pentru unitățile de învățământ preuniversitar.  

Majoritatea elevilor şcolii sunt proveniţi din medii sociale nefavorabile, având părinţi 

fără studii liceale, fără locuri de muncă stabile, care locuiesc în mediu rural şi nu au posibilităţi 

financiare de a-şi susţine copiii în şcoală pe o perioadă de 4 – 5 ani, mai ales dacă au mai mult 

de doi copii. 

Pentru a veni în sprijinul acestora, școala a implementat proiectul ROSE în scopul 

reducerii retei absenteismului și abandonului școlar și creșterii ratei de absolvire și a 

promovabilității la examenul de bacalaureat și continuă proiectul și anul școlar 2022-2023. 

Se constată o receptivitate sporită a părinţilor elevilor şcolii faţă de derularea programelor 

„Bani de liceu” şi „EURO 200” (acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de 

calculatoare), acordarea de burse sociale și de transport, acordarea de manuale gratuite, etc. 

De asemenea, o mare parte a elevilor şi părinţilor care optează pentru şcoala profesională de 

doi ani sunt atraşi atât de posibilitatea unei calificări profesionale căutate pe piaţa muncii – 

mecanic auto, dar şi de cuantumul bursei acordate lunar acestor elevi, singura condiţie fiind 

prezenţa la cursuri şi orele de instruire practică. 

  

4. CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

a) La nivel naţional 

      

      În ultimii ani s-au introdus din ce în ce mai mult echipamentele informatice în şcoli, s-a 

implementat conectarea şcolilor la reţeaua de Internet, cât și trecerea la învățământul online. 

     Oportunităţile de informare au crescut: internetul, expoziţii de tehnică informaţională, 

expoziţii de mijloace didactice, târguri de carte etc.. 
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      S-a introdus în şcoli programul iniţiat de ME, SEI și SIIIR şi s-au implementat lecţiile de 

tip AEL, s-au pregătit cadre didactice pentru utilizarea softurilor educaţionale, a diverselor 

programelor educaţionale, cât şi pentru utilizarea calculatorului. 

Prin programul SEI s-a realizat dotarea unităţilor şcolare liceale şi gimnaziale cu reţele 

de calculatoare performante conectate la internet, implementarea AEL, instruirea profesorilor 

în utilizarea softului educaţional şi dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor. 

Sprijinul Ministerului Educaţiei prin programele de formare pentru cadrele didactice 

reprezintă un punct forte în această direcţie. Posibilitatea reală a folosirii soft-urilor 

educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.  

Ameninţare: uzura morală şi fizică, rapidă a echipamentelor IT. 

 

b) La nivel local 

 Trecerea la învățământul online a impus necesitatea dotării școlii cu echipamente electronice, 

platforma G Suit for Education- Classroom  

La nivelul şcolii, există două reţele de calculatoare, conectate la Internet, la fiecare catedră 

există cel puţin un calculator. Prin sprijinul Primăriei de sector 3, unitatea școlară a fost 

dotată cu:  

- sisteme All in one pentru fiecare clasă, Table interactive, Camere WEB, 

Videoproiectoare și ecrane de proiecție; 

- 51 de calculatoare, 77 de laptopuri cu licențe aferente și 5 tablete grafice pentru 

profesori, 117 laptopuri și 42 tablete pentru elevi atât pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor procesului didactic, cât şi pentru implementarea predării- învățării online 

și pentru o comunicare eficientă cu părinţii în timp real și 21 videoproiectoare și 

ecrane de proiecție având conexiune wireles. A fost înlocuit sistemul de sonorizare 

și sistemul de supraveghere video în toate sălile de clasă, pe coridoare și în exteriorul 

școlii, deasemenea beneficiază de sistem detecție incendiu. 

Prin implementare Proiectului ROSE  în Decembrie 2018 au fost achiziționate 47 de 

tablete pentru elevii din grupul țintă și în 2021 cu 117 laptopuri . 

 

5. CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

a) La nivel naţional, Programul de protecţie a mediului şi creştere a calităţii vieţii constituie 

o prioritate. 

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre 

urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, 

factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a 

copiilor. 
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Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, 

cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt 

multiple. Amintim numai realitatea conform căreia în ultimii 15 ani au dispărut 60% din 

spaţiile verzi din interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie. 

Uniunea Europeană cere ca fiecărui locuitor să îi revină 26 m2 de spaţiu verde. 

 

b) La nivel local se constată un interes foarte scăzut al părinţilor pentru aderarea la astfel de 

programe, din cauza programului zilnic foarte încărcat şi a stresului economic. 

     Elevii sunt în schimb foarte interesaţi de activităţile educative extraşcolare ce au ca temă 

protecţia mediului, ecologizarea zonelor adiacente şcolii, etc. 

     Prin politica şcolii, în acord cu reprezentanții agentului economic din domeniul mecanică, 

s-a introdus la clasa a IX-a un CDL denumit “Sănătate și protecție în mediul de lucru” ce 

pune accent şi pe respectarea normelor de igienă şi cunoaşterea modalităţilor de reciclare și 

recuperare a materialelor în vederea creşterii calităţii vieţii.  

 La orele de Consiliere şi orientare elevii sunt obişnuiţi să trateze şi teme educative 

referitoare la menţinerea unui stil de viaţă sănătos, la evitarea pericolelor adolescenţei şi la 

importanţa protecţiei mediului şi măsurile simple ce pot fi luate zilnic, în orice context. 

     În interiorul unităţii şcolare există un spaţiu verde, dotat cu băncuţe, care constituie un 

mijloc de relaxare a elevilor în pauze.  

Terenul şcolii este amenajat pentru diverse jocuri sportive – fotbal, baschet şi este bine 

întreţinut.  

 În incinta şcolii, prin grija deosebită a Primăriei sector 3, a fost construit şi dat în 

funcţiune  Centrul Sportiv Apollo, o sală de modernă, dotată cu echipamente noi pentru orice 

tip de activităţi sportive, sală folosită atât de elevii şcolii, cât şi de beneficiari externi. 

 

 

2.2  MEDIUL INTERN 
2.2.1. Formare - perfecţionare 

 

Adaptabilitatea cadrelor didactice la cerinţelor actuale ale învăţământului tehnic şi profesional 

poate fi evidenţiată şi prin cursurile şi activităţile de formare şi perfecţionare realizate în 

colaborare cu diferite instituţii abilitate, anul scolar 2021-2022: 
Numele  cursului Instituţia care organizează cursul Nr. Cadre 

didactice 

participante 

1. Cursul on-line ,,Cunoaștrea 

profilului psihologic al 

adolescentului, premisă pentru 

asigurarea eficienței activității 

didactice’ . 

Organizat de către CCD București în 

perioada  august - octombrie.2021. Cursul 

are 24 de ore. 

Avram Anca 
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2.Webinarul ,,Bun venit la școală!’’ Organizat pe data de 2.09.2021 de către 

AtelieR de Cuvinte.Durata 90 minute. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

3.Webinarul ,,Improvizația, posibilă 

metodă în evaluarea inițială!” 

Organizat pe data de 9.09.2021 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata 90 minute. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

4.Workshopul didactic ,,Temele 

pentru acasă – tradițional sau 

îndrăzneț” 

Organizat pe data de 16.09.2021 de către 

AGIRoMd.Durata 3 ore contact direct și 2 

ore autodidact. 

Avram Anca 

5.Webinarul ,,Jocuri de improvizație” Organizat pe data de 22.09.2021 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata 90 minute. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

6.Webinarul pentru cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar cu 

titlul ,,Descoperă platforma eduki” 

Organizat pe data de 23.09.2021 de către 

Asociația ,,Inițiativă în Educație” în cadrul 

programului ,,Platforme și instrumente 

digitale”.Activitatea a avut o durată de 2 ore, 

una sincron și una asincron. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

7.Conferința Națională Online ,,Bune 

practici în școala proactivă” din 

cadrul programului de dezvoltare 

pentru cadrele didactice ,,Profesorul 

Eficient” 

Organizată pe data de 24.09.2021 de către 

AGIRoMd. 

 

Avram Anca 

8.Webinarul ,,Manualele Corint 

cultivă starea de bine în clasă” 

Organizat pe data de 27.09.2021 de către 

Grupul Editorial Corint. 

 

Avram Anca 

9.Atelierul didactic online ,,Schimbul 

de experiență național – Lecție 

deschisă – Științe ale naturii” 

Organizat pe data de 5.10.2021 de către 

Grupul Editorial Corint. 

 

Avram Anca 

Oprea Laura 

10.Webinarul ,,Educația la timpul 

prezent – Paul Thomas” 

Organizat pe data de 6.10.2021 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”. Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Ionescu 

Alexandra 

Onescu 

Cornelia 

Păcurar 

Daniela 

11.Cursul online ,,Profesorul antrenor 

de echipa – Nivelul I” 

Organizat de  către Asociația ROI și AMA 

Leadership Academy în perioada 6.10. – 

10.11.2021. Durată:12 ore. 

Avram Anca 

12.Webinarul ,,Povești desenate” Organizat pe data de 13.10.2021 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”. Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

13.Webinarul ,,MERITO pe harta 

ErasmusDays”, 

Organizat pe data de 15.10.2021 de către 

Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud. 

Durată: 2 ore. 

 

Avram Anca 

14.Webinarul ,,Tehnici de stimulare a 

cititului prin arta povestirii” 

Organizat pe data de 18.10.2021 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata:90 minute. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 
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15.Webinarul ,,Importanța prezenței 

fizice a elevilor la școală” 

Organizat pe data de 18.10.2021 de către 

Edumanager – Liderul informației în 

educație. Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

16.Webinarul ,,Educația la timpul 

prezent – Susanne Matthes” 

Organizat pe data de 21.10.2021 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”. Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Oprea Laura 

Arieș Ioana 

Păcurar 

Daniela 

17.Atelierul online dedicat cărții 

„Semeseuri pentru familii grăbite” 

autor Gabriel Braic   

Organizat în cadrul proiectului național 

,,Lecturi Spirituale” pe data de 24.10.2021 

de către  AGIRoMd 

Avram Anca 

18.Webinarul ,,Dove – ai încredere în 

tine” - program educațional sprijinit 

de Ministerul Educației în colaborare 

cu Centrul pentru cercetarea 

aspectului fizic. 

Webinarul a fost organizat pe 27.10.2021 de 

către Mind Education  având durata:2 ore. 

 

Avram Anca 

19.Conferința transnațională 

,,Educație online prin parteneriate” 

Organizată în cadrul proiectului ,,Biblioteca 

digitală.Educație online” între 27-

29.10.2021de către Direcția Generală 

Educație, Tineret și Sport a Consiliului 

Municipal Chișinău, Republica 

Moldova.Durata:6 ore. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

20.Seminarul online „Dezvoltarea 

măiestriei pedagogice”, 

Organizat pe 28.10.2021 de către Asociația 

obștească ,,Inovație în educația de 

performanță” din Republica Moldova. 

Avram Anca 

21. Conferința științifică 

internațională „Abordări 

Inter/transdisciplinare în predarea 

științelor reale (concept STEAM)”  

Organizată de către Universitatea de Stat din 

Tiraspol, Republica Moldova - din 29-30 

octombrie 2021 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

22.Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Cum să faci din 

GDPR aliatul tău, ca profesor sau 

director de școală” 

Organizată pe data de 3.11.2021 de către 

Sellification.org 4Education. Durata:3 ore. 

 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

23.Webinarul ,,Educația la timpul 

prezent - Adina Rosetti" 

Organizat  pe data de 4.11.2021 de  către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi. Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

24. Activitatea online de învățare 

colaborativă ,,Instrumente digitale la 

clasă.Genially” 

Organizată  pe data de 4.11.2021  în cadrul  

Școlii de toamnă ,,Merito” de către Casa 

Corpului Didactic Maramureș. Durata: 6 ore. 

Avram Anca 

25.Webinarul ,,Descoperă proiectele 

Romania Science Festival și aplicația 

Blob Quest". 

Organizat pe data de 5.11.2021 de către 

Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” inEDU în 

parteneriat cu Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach.Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

26.  Cursul online ,,Structura unei 

povești care captează atenția de la 

început până la sfârșit”. 

Organizat pe data de 17.11.2021 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata 90 minute. 

 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

https://www.facebook.com/agiromd
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27. Seminarul online „Dezvoltarea 

măiestriei pedagogice”, 

Organizat pe 18.11.2021 de către Asociația 

obștească ,,Inovație în educația de 

performanță” din Republica 

Moldova.Seminarul este certificat cu 1 

credit. 

Avram Anca 

28. Conferința “Captivează prin 

educație. Predarea și învățarea făcute 

cu ușurință prin conștientizare, 

concentrare și motivație” 

Organizată  pe data de 18.11.2021 de către 

Teatrul Vienez de Copii. 

 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

29. Webinarul ,,Descoperă platforma 

Virtual Board”, 

Organizat pe data de 22.11.2021 de către 

Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” inEDU în 

parteneriat cu Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach. Durata: 1 oră 

Avram Anca 

30.Cursul ,,Schimbările Climatice” 

desfășurat  online în perioada 22.11-

20.12.2021 în cadrul proiectului 

,,Angajament pentru Climă”, 

Derulat de Fundația TERA Mileniul II, în  

parteneriat cu Asociația REPER21 și Școala 

Națională de Studii Politice și 

Administrative, cu sprijinul financiar Active 

Citizen Fund România, program finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021.Cursul are un 

număr de 35 de ore.  

Avram Anca  

31. Conferință cu tema: „Lecția 

online – strategie modernă de 

predare - învățare – evaluare” 

Organizată pe data de 25.11.2021 de către 

Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ în calitate 

de filială a CCD București și inclusă în 

calendarul CCD București. 

 

 

 

 

 

Avram Anca 

Opera Laura  

Rogojanu 

Luiza 

Paraschivescu 

Iuliana 

Kirat 

Valentina 

Ionescu 

Alexandra 

Ilie Narcisa 

Arieș Ioana 

Onescu 

Cornelia  

Păcurar 

Daniela 

Florea 

Carmen 

Bratu Alina 

Frincu 

Giorgiana, 

Manole 

Mariana 
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32.Webinarul ,,Oportunități oferite 

de programul Erasmus+ pentru școli” 

Organizat pe data de 25.11.2021 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”. Durata:1 oră. 

Avram Anca 

33.Cursul online ,,Folosește tabla 

interactivă virtuală Vboard” 

Organizat pe data de 26.11.2021 de către 

Centru de Educație digitală EDUMAGIC 

SOLUTIONS. Durată curs:12 ore. 

Avram Anca 

34. Atelierul online dedicat cărților 

„Povești cu tâlc ” autor Leon 

Magdan 

Organizat în cadrul proiectului național 

,,Lecturi Spirituale” pe data de 28.11.2021 

de către  AGIRoMd. 

Avram Anca 

Opera Laura  

Păcurar 

Daniela 

Rogojanu 

Luiza 

35.Webinarul ,,Platforma 

GAMILAB.COM” 

Organizat pe data de 8.12.2021 de către 

Asociația pentru Dezvoltarea 

Competențelor Profesionale. 

Avram Anca 

Kirat 

Valetina 

Bărbulescu 

Oana 

36. Cursul online ,,Cum îți dezvolți 

spontanietatea” 

Organizat pe data de 8.12.2021 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata 90 minute. 

Avram Anca 

37. Webinarul despre colaborare și 

bune practici ,,Cum contribuim la 

educație?” 

Organizat pe data de 14.12.2021 de către 

Asociația Școala de Valori.Durata: 1 oră. 

 

Avram Anca 

Ionescu 

Alexandra 

Arieș Ioana 

38. Activitatea de formare și 

perfecționare „Proiectul Clasa 

Deschisă – Cum să primești și să 

oferi feedback de ajutor”  

Organizată pe data de 6 și 15.12.2021 de 

către Sellification.org 4Education. Durata:3 

ore 

 

Avram Anca 

Opera Laura  

Rogojanu 

Luiza 

Păcurar 

Daniela 

39. Webinarul ,,Educația la timpul 

prezent: Anna Mera - expert 

blockchain și tehnologii emergente” 

Organizat pe data de 20.12.2021 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Opera Laura  

Rogojanu 

Luiza 

Ionescu 

Alexandra 

40. Webinarul ,,Descoperă aplicația 

Teleskop”, 

Organizat pe data de 21.12.2021 de către 

Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” inEDU în 

parteneriat cu Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach. Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

41. Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Evenimentul de 

lansarea a ghidului de utilizare  a 

bibliotecii digitale Educație Online” 

Organizată pe data de 5.01.2022 de către 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport 

a Consiliului municipal Chișinău, Republica 

Moldova. Durata:15 ore. 

Avram Anca 

42. Webinarul ,,Predarea pe bază de 

atașament”, 

Organizat pe data de 10.01.2022 de către 

Asociația Teach for Romania. 

Avram Anca 
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43. Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Câștigă două ore pe 

zi.Șapte tehnici de managementul 

timpului” 

Organizată pe data de 12.01.2022 de către 

Sellification.org 4Education.Durata:3 ore. 

 

Avram Anca 

44.Webinarul ,,Educația la timpul 

present : Dragoș Iliescu – Testarea 

standardizată la nivel internațional și 

național” 

Organizat pe data de 13.01.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Ionescu 

Alexandra 

45. Program de Conversie 

Profesionala – Limba si Literatura 

Romana/Limba si Literatura Engleza 

 

Universitatea Valahia din Targoviste , 

Departamentul pentru Invatamant la 

Distanta si Formare Continua 

Motohon 

Ancuta 

46. Cursul International  Danemarca-

Educatie cu aplicabilitate, 8 ore,   

Organizat  de Consult Education in data de 

18.11.2021. 

Bratuva 

Ioana 

47. Webinarul International   10 pasi 

in combaterea Bullying-ului , 8 ore, 

Organizat de Vivid Education, in data de 

7.12.2021. 

Bratuva 

Ioana 

48. Cursurile si webinariile National 

Geographic LearningOnline 

Conference, Finding Happiness- a 

model lesson for English teachers,  

EP-Skills Webinar, Developing Listening 

skills, Developing Reading skills 

Panait 

Teodor 

49. Conferința transnațională 

”Educație Online prin 

parteneriate” - Certificatul de 

participare 

În perioada de 27.10 – 29.10.2021 Oprea Laura 

Rogojanu 

Luiza 

Păcurar 

Daniela 

50. Activitatea de formare și 

perfecționare susținută online cu titlul 

Cum să faci din GDPR, aliatul tău 

ca director sau ca profesor de 

școală 

Trainerii cursului au fost Călin Iepure, 

Răzvan Curcubătă și Bogdan Vaida, 

fondatori SELLification și Cătălina 

Pantilimon - data de 03.11.2021 Cursul a 

durat 3 ore. 

Oprea Laura 

Rogojanu 

Luiza 

Păcurar 

Daniela 

51. Educația la timpul prezent - 

Webinar VI – Adina Rosetti cu 

durată de 1 oră, 

Organizat de Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație EDUMI- în 

data de  04.11.2021 

Oprea Laura 

Onescu 

Cornelia 

Rogojanu 

Luiza 

Păcurar 

Daniela 

52. Evenimentului de Lansare a 

Ghidului de Utilizare a Bibliotecii 

Digitale Educației Online (15 ore) - 

Certificatul de participare pentru 

vizionarea celor 8 sesiuni de instruire 

Organizat de Direcția generală Educație, 

Tineret și Sport a Consiliului municipal 

Chișinău Republica Moldova - 

05.01.2022 

Oprea Laura 

Rogojanu 

Luiza 

Păcurar 

Daniela 

Ionescu 

Alexandra 
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53. Cursul online “Introducere în 

Python pentru profesori” în 

perioada 5 iulie-29 octombrie 2021, 

număr de ore -  80 - Certificate of 

Course Completion 

Organizat de Asociația Techsoup, cu 

sprijinul Romanian-American 

Foundation, Societe Generale Global 

Solution Centre. 

Rogojanu 

Luiza 

54.Cursului gratuit Folosește tabla 

interactivă virtuală vBoard și a 

parcurs 12 ore de curs și aplicații în 

format eLearning și Webinar- 

Certificat 

Organizat de Centrul de Educație digitală 

EDUMAGIC SOLUTION în data de 

28.11.2021 

Rogojanu 

Luiza 

Păcurar 

Daniela 

Kirat 

Valentina 

56.Conferinta :’’Captivează prin 

educatie - Predarea și învățarea, mai 

usoare prin constientizare, 

concentrare si motivatie’’ 

18.nov.2021 Kirat 

Valentina 

57. Webinar online –Aparatul dentar 

la copii, Campania – ,,Zâmbește 

pentru viitor !’’  2021 

 

 

Kirat 

Valentina 

58.Cercul Pedagogic al profesorilor 

de educație fizică și sport, cu tema: 

NOUTĂȚI ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI FIZICE ȘI 

SPORTULUI, 

Desfășurat la Liceul Teoretic ”Benjamin 

Franklin”; 

 

Ionescu 

Alexandra 

59. CCDB  - Cursul blended – 

learning ”PROFESOR LA DEBUT” 

(24 de ore),   

Avizat ME; 

 

Ionescu 

Alexandra 

Necu 

Gabriela 

60. Activitatea de formare și 

perfecționare susținută online cu 

titlul „Câștigă două ore pe zi! 7 

Tehnici Simple de Managementul 

Timpului” . 

Organizată de SELL EDUcation; Onescu 

Cornelia 

Arieș Ioana 

61. Programul de aprofundare pentru 

profesori  

 

Desfășurat de către Universitatea 

Politehnică din București în cadrul 

proiectului „Ambasadori UPB- Profesori„ 

finanțat de Ministerul Educației; 

Onescu 

Cornelia 

62. „Webinar MERITO-ErasmusDays„  Organizat de Ministerul Educației (14-16 

0ctombrie 2021) 

Bărbulescu 

Oana 

63. Educația la timpul prezent - 

Webinar IX cu durată de 1 oră,  

 

Organizat de Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație EDUMI-în 

data de 20.12.2021 

Păcurar 

Daniela 

64. Cursul ,,Dialog  Perioada 18.10.2021 - februaeie 2022. 

 

Păcurar 

Daniela 
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65. Cursul online ,,Arta povestirii 

prin păpușile BiBaBo’’ 

Organizat pe data de 17.01.2022 de către 

AtelieR de Cuvinte.Durata 90 minute. 

Avram Anca 

66. Webinarul ,,Descoperă 

platforma Kinderpedia” 

Organizat pe data de 18.01.2022 de către 

Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” inEDU în 

parteneriat cu Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach.Durata:1oră și 30 de minute. 

Avram Anca 

67. Webinarul din seria „Educația 

la timpul prezent” 

organizat pe data de 20.01.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”- invitată Laura Swainson   

Durata:1oră. 

Avram Anca 

68. Cursul online  „Cum ascultăm 

empatic pentru a preveni bullying-ul” 

Organizat pe data de 27.01.2022 de către 

Asociația Empaticus.Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

69. Atelierul online dedicat cărții 

„Băiatul cu pijamale în dungi ” autor 

John Boyne 

Organizat în cadrul proiectului național 

,,Lecturi Spirituale” pe data de 30.01.2022 

de către  AGIRoMd. 

Avram Anca 

70. Simpozionul internațional 

„Medierea în școală/Peer mediation 

at school” 

Organizat online pe data de 31.01. 2022 la 

Colegiul Național „Grigore Moisil” din  

Onești județul Bacău 

Avram Anca 

Rogojeanu 

Luiza 

71. Atelierul online intitulat 

,,Evaluare pentru învățare în Rose” 

susținut de prof. univ. Romiță Iucu și 

dr. Ciprian Fartușnic 

Organizat pe data de  3.02.2022 în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

72. Simpozionul internațional 

intitulat “Al Doilea Simpozion 

Internațional: Modele de Inteligență 

Emoțională în Leadership 

Educațional” 

Organizat pe data de  3.02.2022 de către 

Asociatia Transformational Leadership în 

parteneriat cu Institultul „Emotional 

Intelligence Training and Research 

Institute” SUA. Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

73. Atelierul online intitulat 

,,Oportunități de finanțare europeană 

pentru dezvoltarea profesorilor” 

susținut de lect. univ. Oana Moșoiu și  

Carmen Marcu   

Organizat pe data de 7.02.2022 în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

Avram Anca 

74. Webinarul ,,Educația bazată pe 

curiozitate” 

Organizat pe data de 9.02.2022 de către 

Asociația Teach for Romania. 

Avram Anca 
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75. Webinariile ,,Luna Siguranței 

pe Net” 

Organizate de către Fundația World Vision 

România în perioada 09.02 – 3.03.2022. 

Avram Anca 

76. Atelierul online intitulat 

,,Soluții personale și instituționale în 

comunitatea Rose” susținut de prof. 

univ. Romiță Iucu și dr. Ciprian 

Fartușnic 

Organizat pe data de  10.02.2022 în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

77. Webinarul "Educația la timpul 

prezent - Oportunități Erasmus+" 

Organizat pe data de 10.02.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi. Durata: 3 ore. 

Avram Anca 

Oprea Laura 

Rogojeanu 

Luiza 

78. Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Dezvoltarea personală 

în școli” 

Organizată pe data de 10.02.2022 de către 

Sellification.org 4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

Rogojeanu 

Luiza 

79. Webinarul SuperTeach 

,,Sufrageria cu bune practici” 

Organizat pe data de 10.02.2022 de către 

Asociația SuperTeach. Durata:2 ore 

Avram Anca 

80. Webinarul ,,Descoperă 

platforma A fost odată” 

Organizat pe data de 15.02.2022 de către 

Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” inEDU în 

parteneriat cu Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach.Durata:1oră. 

Avram Anca 

81. Cursul online ,,Pandantul 

Comic.Cum stârnești situații comice 

când spui o poveste sau faci o 

prezentare” 

Organizat pe data de 15.02.2022 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata: 90 minute. 

Avram Anca 

82. Instruirea online 

,,Managementul deșeurilor marine” 

Organizată  pe data de 16.02.2022 de către 

ONG Mare Nostrum în cadrul proiectului 

,,Creșterea gradului de conștientizare a 

publicului și reducerea deșeurilor marine în 

vederea protecției ecosistemului Mării 

Negre” – LitOUTer. 

Avram Anca 

83. Webinarul de Tehnologii 

Inteligente 

Organizat pe data de 17.02.2022 de către 

Facultatea de Inginerie Industrială și 

Robotică, din cadrul Universității 

POLITEHNICA din București. 

Avram Anca 

Kirat 

Valentina 

Rogojeanu 

Luiza 
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84. Webinarul  XV ,,Educația la 

timpul prezent” invitat  prof. Heather 

Perry   

Organizat pe data de 17.02.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Rogojeanu 

Luiza 

85. Atelierul online intitulat ,,Rose 

talks: povești reflexive despre 

mentorat” susținut de prof. univ. dr. 

Anca Nedelcu și prof. univ. Romiță 

Iucu 

Organizat pe data de  21.02.2022 în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

Avram Anca 

Rogojeanu 

Luiza 

Onescu 

Cornelia; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Arieș Ioana 

86. Webinarul ,,Cum îmbunătățim 

învățarea și relaționarea profesor – 

elev prin cunoaștere de sine” 

Organizat pe data de 24.02.2022 de către 

EduManager – liderul informației în 

educație.Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

87. Atelierul online intitulat 

,,Îmbunătățirea stimei de sine” 

susținut de prof. univ. dr. Anca 

Nedelcu și sociologul Gelu Duminică 

Organizat pe data de 25.02.2022 în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

88. Cursul de formare continuă 

,,Educație interculturală” 

Organizat în perioada 25 -27.02.2022 de 

către Agenția de Dezvoltare Comunitară 

,,Împreună”.Cursul în format blended-

learning are ore  40 de ore și 10 credite 

profesionale transferabile (CPT). 

Avram Anca 

89. Atelierul online dedicat cărții 

„Ghid de călătorie cu Hristos prin 

Postul Mare ” 

Organizat în cadrul proiectului național 

,,Lecturi Spirituale” pe data de 27.02.2022 

de către  AGIRoMd. 

Avram Anca 

90. Webinarul „Cum construim un 

plan strategic relevant pentru 

școală?” 

Organizat pe data de 3.03.2022 de către 

Adservio în colaborare cu Asociația Școala 

de Valori (AVE). 

Avram Anca 
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91. Webinarul  XVI ,,Educația la 

timpul prezent” –  invitat prof. 

Marian Staș 

Organizat pe data de 3.03.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Bărbulescu 

Oana; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Rogojeanu 

Luiza 

92. Webinarul ,,Cum reușesc 

copiii? Perseverența” 

Organizat pe data de 10.03.2022 de către 

Asociația Teach for Romania. 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

Bărbulescu 

Oana 

Arieș Ioana 

 

93. Webinarul ,,Cum reușesc 

copiii? Perseverența” 

Organizat pe data de 01.04.2022 de către 

Asociația Teach for Romania. 

Arieș Ioana 

 

94. Webinarul  XVII ,,Educația la 

timpul prezent: Outdoor learning” –  

invitat prof. Rogerio Queiros 

Organizat pe data de 17.03.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Opera Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

 

95. Webinarul  XVII ,,Educația la 

timpul prezent: Outdoor learning” –  

invitat prof. Rogerio Queiros 

Organizat pe data de 01.03.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Arieș Ioana 

96. Conferinţa ştiinţifico - practică 

internațională  ,,Instruire prin 

cercetare pentru o societate 

prosperă” 

Organizată de către Universitatea de Stat 

din Tiraspol, Republica Moldova. 

Conferinţa este certificată cu 1 credit, din 

19-20.03.2022 

Avram Anca 

97. Cursul online ,,Arta povestirii, 

scena și culisele ei’’ 

Organizat pe data de 20.03.2022 de către 

AtelieR de Cuvinte prin Proiectul 

Educațional Internațional ,,Arta Povestirii, 

metodă interactivă în arta educației”. Durata 

90 minute. 

Avram Anca 
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98. Webinarul ,,Managementul 

modern în educație cu 

tema:Digitalizarea învățământului 

preuniversitar și dezvoltarea 

competențelor” 

Organizat pe data de 22.03.2022 de către 

EduManager – liderul informației în 

educație. Durata:1oră și 30 de minute. 

Avram Anca 

99. Atelierul ,,Literaţie şi povești. 

Descoperă Cufărul cu povești”, 

susținut de Alina Iga   

Organizat pe data de 24.03.2022 și organizat 

de către Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” 

inEDU în parteneriat cu Proiectul Merito și 

Asociația SuperTeach.Durata:1oră și 30 de 

minute. 

Avram Anca 

100. Cursul online  „Cum ascultăm 

empatic pentru a preveni bullying-ul” 

Organizat rganizat pe data de 29.03.2022 de 

către Asociația Empaticus.Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

101. Webinarul ,,Managementul 

modern în educație cu tema: Soluții 

digitale pentru managementul 

școlar” 

Organizat rganizat pe data de 31.03.2022 de 

către EduManager – liderul informației în 

educație. Durata:1oră și 30 de minute 

Avram Anca 

102. Webinarul  XVIII ,,Educația la 

timpul prezent” –  invitat prof. 

Daniela Burtea 

Organizat rganizat pe data de 31.03.2022 de 

către Asociația Europeană a Profesioniștilor 

din Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Avram Anca; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

103. Webinarul ,,Cum reușesc 

copiii? Încrederea în sine” 

Organizat rganizat pe data de 1.04.2022 de 

către Asociația Teach for Romania. 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

Bărbulescu 

Oana 

104. Seminarul online „Dezvoltarea 

măiestriei pedagogice” 

Organizat pe 1.04.2022 de către Asociația 

obștească ,,Inovație în educația de 

performanță” din Republica Moldova. 

Avram Anca 

105. Webinarul  XIX  ,,Educația la 

timpul prezent:Școala de bani” 

Organizat pe data de 7.04.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Bărbulescu 

Oana; 

Oprea Laura; 

Arieș Ioana 
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106. Conferința Națională Online 

,,Drag De Carte” 

Organizată pe data de 12.04.2022 de către 

Casa Corpului Didactic București în 

parteneriat cu Editura Litera Educațional. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Florea 

Carmen; 

Păcurar 

Daniela; 

Rogojeanu 

Luiza 

 

107. Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Ghid de bune practici 

în combaterea bullyingului” 

Organizată pe data de 13.04.2022 de către 

Sellification.org 4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

108. Atelierul ,,Literaţie şi povești. 

Studiu de caz:Vâj –vâj prin călimară”, 

susținut de Cristina Beatrice Preda   

Organizat pe data de 13.04.2022 și 

organizat de către Asociaţia ,,Iniţiativă în 

Educaţie” inEDU în parteneriat cu 

Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach.Durata:1oră și 30 de minute. 

Avram Anca 

109. Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Evaluarea formativă 

modernă cu ajutorul noilor 

standardelor educaționale” 

Organizat pe data de 13.04.2022 de către 

Centru de Educație digitală EDUMAGIC 

SOLUTIONS.Durată: 12 ore de curs și 

aplicații în format eLearning. 

Avram Anca 

Bărbulescu 

Oana 

110. Webinarul SuperTeach 

,,Sufrageria cu bune practici” 

Organizat pe data de 14.04.2022 de către 

Asociația SuperTeach. Durata:2 ore 

Avram Anca 

111. Cursurile online ,,Edu altfel” Organizate de către Organizația Non – 

Guvernamentală ,,Edu altfel” în perioada 

14.04 - 1.07.2022. 

Avram Anca 

112. Atelierul online dedicat cărții 

„Taina Artei ” autor Jonathan Jackson 

Organizat în cadrul proiectului național 

,,Lecturi Spirituale” pe data de 17.04.2022 

de către  AGIRoMd. 

Avram Anca 

113. Atelierul online intitulat ,,Cum 

învață elevii? Psihologia Creativității 

și a învățarii” susținut de prof. univ. 

dr. Otilia Clipa și prof. univ. dr. Maria 

– Doina Schipor 

Organizat pe data de 18.04.2022 în cadrul 

Școlii de Primavară Rose din cadrul  

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

114. Atelierul online intitulat ,,Cum 

să îți crești copilul echilibrat” susținut 

de psihoterapeutul Doina Grasu 

Organizat pe data de 19.04.2022 în cadrul 

Școlii de Primăvară Rose din cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

Avram Anca 

Arieș Ioana 
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proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

115. Atelierul online intitulat 

,,Dezvoltarea încrederii în sine” 

susținut de psihologul  Mihai 

Copăceanu 

Organizat pe data de 20.04.2022 în cadrul 

Școlii de Primăvară Rose din cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă.Durata: 2 

ore. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

116. Webinarul  XX ,,Educația la 

timpul prezent: Cum să folosim 

cărțile pentru a încuraja educația 

morală a copiilor” 

Organizat pe data de 28.04.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi.Durata: 1 oră. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

 

117. Conferință cu tema: „Suportul 

formativ – educațional în învățarea 

online” 

Organizată pe data de 05.05.2022 de către 

Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ în calitate 

de filială a CCD București și inclusă în 

calendarul CCD București. Durata:2 ore. 

Avram Anca; 

Arieș Ioana; 

Onescu 

Cornelia; 

Paraschivescu 

Iuliana; 

Kirat 

Valentina; 

Ionescu 

Alexandra 

Ilie Narcisa, 

Jerca Gabriela 

Bratu Alina, 

Manole 

Mariana 

118. Atelierul Didactic Național – 

Lansarea cărții ,,Cardurile lui Propp – 

Metodologie de valorizare a textului 

literar” 

Organizat pe data de 7.05.2022 de către 

AGIRoMd în cadrul programului de 

dezvoltare personală ,,Profesor 

Inovator”.Număr ore: 2 ore contact direct și 

6 ore studiu individual. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

119. Webinarul  MERITO - Ziua 

eTwinning/Ziua Europei – bune 

practici educaționale europene” 

Organizat pe data de 9.05.2022 de către 

Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud. 

Avram Anca 

120. Atelierul online intitulat ,,Mind 

the gap!Rose – schimbări de 

Organizat pe data de 10.05.2022 în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar 

Avram Anca 
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paradigmă, provocări și oportunități” 

organizat de către  prof. Paula Mihai, 

ambasador Rose, și susținut de prof. 

univ. dr. Anca Nedelcu, dr. Ciprian 

Fartușnic și Radu Jugureanu 

(ROSE), implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al 

proiectelor cu Finanțare Externă. 

Onescu 

Cornelia 

121. Webinarul ,,Descoperă 

platforma Eduboom”, 

Organizat pe data de 10.05.2022 de către 

Asociaţia ,,Iniţiativă în Educaţie” inEDU în 

parteneriat cu Proiectul Merito și Asociația 

SuperTeach.Durata:1oră. 

Avram Anca 

122. Cursul ,,Profesor și Părinte Azi” Organizat în perioada 10.05 - 9.06.2022 de 

către Asociația Proacta Edu.Cursul, în 

format blended-learning, are 20 credite 

profesionale transferabile (CPT). 

Avram Anca; 

Rogojanu 

Luiza; 

Onescu 

Cornelia; 

Arieș Ioana 

Ilie Narcisa; 

Pacurar 

Daniela; 

Oprea Laura; 

Kirat 

Valentina 

123. Cursul online ,,Cum să faci o 

activitate memorabilă de Ziua 

Copilului” 

Organizat pe data de 11.05.2022 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata:90 minute. 

Avram Anca 

124. Webinarul ,,Dove – ai încredere în 

tine”- program educațional sprijinit de 

Ministerul Educației în colaborare cu 

Centrul pentru cercetarea aspectului 

fizic.Webinarul 

Organizat pe 12.05.2022 de către Mind 

Education  având durata:2 ore. 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

125. Primul seminar din cadrul 

proiectului european ,,Make It Open”  

dedicat sprijinirii predării științelor în 

școli. 

Organizat de Asociația Secular – Umanistă 

din România pe 13.05.2022.Proiectul 

european ,,Make It Open ” a primit finanțare 

de la programul de cercetare și inovare 

Horizon 2020 derulat de Uniunea 

Europeană, în baza acordului de finanțare 

872106. 

 

Avram Anca 

126. Atelierul ,,Literaţie şi povești. 

Studiu de caz:Aventurile șosetei 

Organizat de către Asociaţia ,,Iniţiativă în 

Educaţie” inEDU în parteneriat cu Proiectul 

Merito și Asociația SuperTeach.Durata:1oră 

și 30 de minute, în data de 19.05.2022 și 

 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 128 

desperecheate”, susținut de Raluca 

Popa   

127. Atelierul de lucru pentru 

profesori și lansarea de carte ,,88 de 

zile.Jurnalul unui pui de bursuc aflat 

în carantină” 

Organizat pe data de 19.05.2022 de către 

Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație Edumi. 

Avram Anca; 

Onescu 

Cornelia; 

Oprea Laura; 

Păcurar 

Daniela; 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

luiza 

128. Cursul de Mentalitate Deschisă 

în Educație 

Organizat online de către Institutul 

Devoltării Personale și Asociația 

SuperTeach în perioada 19 – 22.05.2022. 

Avram Anca 

129. .Cursul online ,,Colectare 

separată” 

Organizat de către Seneca Ecologos în 

perioada 24 – 30.05.2022. 

 

Avram Anca 

130. Atelierul online ,,Seara 

Devoratorilor de Povești” 

Organizat pe data de 30.05.2022 de către 

AtelieR de Cuvinte.Durata:90 minute 

Avram Anca 

Onescu 

Cornelia 

Aries Ioana 

131. Webinarul ,,Descoperă 

platforma Kinderpedia” 

Organizat pe data de 30.05.2022 de către 

Inspectotatul Școlar Județean Timiș în 

parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, 

USMBV Timișoara, Muzeul Satului 

Bănățean și Asociatia ,,Inițiativă în 

Educație” inEDU. Durata:2 ore 

Avram Anca 

132. Webinarul ,,Descoperă 

platformele Note Bune și A Fost 

Odată” 

Organizat pe data de 31.05.2022 de către 

Inspectotatul Școlar Județean Timiș în 

parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, 

USMBV Timișoara, Muzeul Satului 

Bănățean și Asociatia ,,Inițiativă în 

Educație” inEDU. Durata:2 ore. 

Avram Anca 

133. Seminarul online „Dezvoltarea 

măiestriei pedagogice” 

Organizat pe 3.06.2022 de către Asociația 

obștească ,,Inovație în educația de 

performanță” din Republica Moldova. 

Avram Anca 

134. Webinarul SuperTeach 

,,Sufrageria cu bune practici” 

Organizat pe data de 9.06.2022 de către 

Asociația SuperTeach. Durata:2 ore. 

Avram Anca 

Păcurar 

Daniela; 

135. Programul de formare 

,,Incluziunea socială a adolescenților 

și a tinerilor refugiați” 

 Realizat online în cadrul inițiativei de 

sprijinire a refugiaților de către Centrul 

Educațional PRO DIDACTICA din 

Chișinău, Republica Moldova în parteneriat 

Avram Anca 
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cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 

(UNFPA) în perioada 13 – 24.06.2022. 

136. Conferința Naționlă ,,Motivație 

în educație” 

Organizată online de către Casa Corpului 

Didactic Buzău pe data de 16.06.2022. 

Avram Anca 

137. Cursul de Arta Povestirii și de 

Improvizație, ediția a VIII a 

Desfășurat online în perioada 16.06 - 

22.07.2022 de către Casa Corpului 

Didactic Arad în parteneriat cu AtelierR de 

Cuvinte.Cursul are 24 de ore. 

Avram Anca 

138. Cursul online ,,Cum 

interpretezi interactiv o poveste” 

Organizat pe data de 21.06.2022 de către 

AtelieR de Cuvinte. Durata:75 minute. 

Avram Anca 

139. Workshop-ul „Tehnologii 

performante în educație” 

Organizat, în format hibrid, pe data 

de 25.06.2022 de către Universitatea de Stat 

din Tiraspol, Republica Moldova 

Avram Anca 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

140. Activitatea de formare și 

perfecționare ,,Dezvoltarea 

creativității în sala de clasă” 

Organizată pe data de 30.06.2022 de către 

Sellification.org 4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

141. Conferința Internațională 

„Educație online fără hotare”   

 Organizată, în format hibrid, pe 5.06.2022 

de către Direcția Generală Educație, 

Tineret și Sport a Consiliului Municipal 

Chișinău din Republica Moldova.  

Avram Anca 

 

142. Activitatea de formare și 

perfecționare susținută online cu 

titlul ”DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN 

ȘCOLI” 

Organizată de SELLEDUcation, pe 

12.02.2022 

Onescu 

Cornelia 

143. Lucrarea cu tema 

”Flexibilitatea educației online și 

eficiența educației directe„ în cadrul 

Conferinței pe municipiu cu titlul 

”Suportul formativ- educațional în 

învățarea online”, susținută de 

Onescu Cornelia 

Organizată de Liceul Tehnolog „Elie Radu”, 

în cadrul filialelei CCD-București în data de 

5.05.2022 

Onescu 

Cornelia 

144. Webinar MERITO – Erasmus 

Days” (14-16 octombrie 2021) 

 

Organizat de Ministerul Educatiei 

Bărbulescu 

Oana 

145. Webinar„Platforma Gamilab” 

(5.12.2021). 

 

Organizat de Ministerul Educatiei 

Bărbulescu 

Oana 
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146. Cursul „Cum să proiectezi o 
experiență transdisciplinară la limba 
 și literatura română prin metode 

interactive” 

Organizat de Centrul de Educație Digitală 

EDUMAGIC SOLUTIONS, cu durata de 12 

ore și aplicații în format eLearning și 

Webinar, din data de 19.04.2022. 

Bărbulescu 

Oana 

147. Activitatea de formare și 
perfecționare susținută online 
„Pachetul Anti-Bullying” 

Organizată de SELLification. Cursul a avut 

durata de 46 de ore. Adeverință seria PABG, 

nr. 60062, din data de 19.04.2022. 

Bărbulescu 

Oana 

148. Conferința internațională 
„Evaluarea eficientă, atractivă și 
valoroasă” – Soluții inovatoare în 
educație, ediția a VI-a, cu durata de 
11 ore de curs și aplicații în format 
eLearning și Webinar 

Organizata de Mozaik Education și 

EduMagic, Webinar and eLearning, din data 

de 5 mai 2022. 

Bărbulescu 

Oana 

149. Activitatea de formare și 
perfecționare susținută online 
„Leadership în educație” 

Organizată de SELLification. Cursul a avut 

durata de 3 ore. Adeverință seria SP03, nr. 

60058, din data de 19.04.2022. 

Bărbulescu 

Oana 

150. Activitatea de formare și 
perfecționare susținută online „Cum 
devenim Mentori pentru elevii 
noștri”, 

Organizată de SELLification. Cursul a avut 

durata de 3 ore. Adeverință seria SP02, nr. 

60056, din data de 19.04.2022. 

 

Bărbulescu 

Oana 

151. Activitatea de formare și 
perfecționare susținută online 
„JOCURI DIDACTICE la Scoală, în 
Tabără și în Online 

Organizată de SELLification. Cursul a avut 

durata de 3 ore. Adeverință seria LNJOC, nr. 

60055, din data de 19.04.2022. 

Bărbulescu 

Oana 

152. Activitatea de formare și 
perfecționare susținută online „Pașii 
comunicării eficiente în sala de clasă 
și concelarie” 

Organizată de SELLification. Cursul a avut 

durata de 3 ore. Adeverință seria SP17, nr. 

83083, din data de 31.08.2022. 

Bărbulescu 

Oana 

153. Activitatea de formare și 
perfecționare susținută online 
„Obiceiurile Educatorilor de succes”, 

Organizată de SELLification. Cursul a avut 

durata de 3 ore. Adeverință seria SP04, nr. 

83106, din data de 31.08.2022. 

 

Bărbulescu 

Oana 

154. CURS ONLINE 10 Pasi in 

Combaterea Bullyingului, 

Luxemburg, 8 ore 

Organizat de VIVID EDUCATION, 

8.12.2021 

Baratuva 

Ioana 

155. CURS ONLINE 

INTERNATIONAL DANEMARCA-

EDUCATIE CU APLICABILITATE, 

8 ore 

Organizat de CONSULT 

EDUCATION,18.11.2021 

Baratuva 

Ioana 

156. Conferinta ELTOC, 

16.03.2022 

Organizat de OXFORD UNIVERSITY 

PRESS 

Baratuva 

Ioana 

157. WEBINARS at EXPRESS 

PUBLISHING SUMMIT 2022, 

28.03.2022 

Organizat de EXPRESS PUBLISHING 

HOUSE 

Baratuva 

Ioana 
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158. CAMBRIDGE DAY 

ROMANIA 2022, 25-26.03.2022 

Organizat de SITKA ALASKA Baratuva 

Ioana 

159. CURS EVALUARE 

SUMATIVA MODERNA CU 

AJUTORUL STANDARDELOR 

EDUCATIONALE 

Organizat de EDUMAGIC -13.04.2022, Baratuva 

Ioana 

160. ELTOC - OXFORD 

PROFFESSIONAL 

DEVELOPMENT EVENT,  

Organizat de OXFORD UNIVERSITY –

PRESS -25-26.06.2022 

Baratuva 

Ioana 

161. “Al Doilea  Simpozionul 
Internațional: Modele de inteligență 
Educațională în Leadership 
Educațional” - online (platforma 
ZOOM) la   

Organizat  de Consorțiul Asociația 

Transformational Leadership și “Emotional 

Intelligence Research and Training 

Institute” SUA în data de 03.02.2022,  

intervalul 19.00-21.00 

Oprea Laura 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

162. Simpozionul Internațional 

“Competențe europene în educație și 

formare profesională, metoda clil-

content&language integrated 

learning” 

Organizat  de Colegiul Național “Grigore 

Moisil” Onești, în data de 21.02.2022 

Oprea Laura 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

163. Cursul “Învâț și zâmbesc” Organizat în cadrul proiectului cu finanțare 

POCU/449/4/16/128671.(20 ore). 

Oprea Laura 

164. Cursul –Utilizarea 

instrumentelor vizuale in mediul 

online 

Organizat de CCD-Bucuresti,  

februarie2022 

Secăreanu 

Ana Maria 

165. Cursul-Abordarea integrata a 

copiilor cu cerinte educationale 

speciale 

Organizat de CCD-Bucuresti,  martie-

aprilie 2022) 

Secăreanu 

Ana Maria 

166. Cursul Online-Crearea de 

jocuri, teste si activitati pe 

Wordwall si Classroom 

Organizat de Centrul de cursuri și meditații 

„ D-nul Trandafir” TEACH- ital. în data de 

22.09.2021. 

Secăreanu 

Ana Maria 

167. Cursul Online-Fii profesor 

creativ-lucreaza pe Canva si 

Nearpod 

Organizat de Centrul de cursuri și meditații 

„ D-nul Trandafir” TEACH-ital, în data de 

01.10.2021. 

 

Secăreanu 

Ana Maria 

168. Programul de formare 

continuă „Dialog social și 

negociere colectivă instrumente 

pentru dezvoltarea sustenabilă în 

educație” destinat personalului 

didactic de predare și personalului 

didactic cu funcții de conducere, 

de îndrumare și de control din 

învățământul preuniversitar 

Furnizat de către Federaţia Sindicatelor 

Libere din Învăţământ-20 credite. 

Păcurar 

Daniela; 

169. Formare și perfecționare 

susținută online cu titlul Ghid de 

Trainerii cursului au fost Răzvan 

Curcubătă, fondator SELLification și 

Păcurar 

Daniela; 
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bune practice în combaterea 

bullying -ului 

Monica Dobre, Mihaela Patasanu, Denis 

Spiridon, în data de 18.04.2022 

 

170. Atelier didactic Național – 

Lansarea Cărții “Prin activități 

Steam, experiențe acumulăm” 

număr de ore: 2 ore contact direct 

și 6 ore studiu individual 

Organizat la Chișinău în data de 

07.05.2022 

Păcurar 

Daniela; 

Rogojeanu 

Luiza 

171. Formare și perfecționare 

susținută online cu titlul Jocuri 

didactice la școală, în Tabără și în 

Online, Cursul a durat 3 ore. 

Trainerii cursului au fost Călin Iepure, 

Răzvan Curcubătă și Bogdan Vaida, 

fondatori SELLification și Bianca Gai, 

Florin Alexandru, în data de 02.07.2022 

 

Păcurar 

Daniela; 

Rogojeanu 

Luiza 

172. Cursurile Edu Crearea de 

caiete și materiale digitale, Metode 

de învățare non-formală, Excel și 

Google Sheets, Învățarea 

experențială – Ciclul KOLB, 

Primii pași în Canva. 

Organizate de către Organizația Non-

Guvernamentală “Edu-Altfel”, în perioada 

14.04 – 01.07.2022 

Păcurar 

Daniela; 

Rogojeanu 

Luiza 

173. Webinar online-,,Mediu Sigur 

pentru Copii in Sport” 

(Adev.nr.330/22.11.2021) 

Organizat în cadrul proiectului European 

co-finantat prin Programul 

Drepturi,Egalitate si Cetatenie a Uniunii 

Europene(REC 2014-2020)-12 nov.2021 

Kirat 

Valentina 

174. Conferinta Internațională 

online -26th Pan-EU Conference 

on Digital Education(Erasmus+ 

courses by Primera) 

-26 mai 2022 Kirat 

Valentina 

175. Activitatea online 

,,Implicatiile legale ale consumului 

de substante interzise” 

Organizat în cadrul proiectului ,,Actionam 

just!”din sector 3 si CPECA-Agentia 

Nationala Antidrog-05 ian.2022 

Kirat 

Valentina 

176. Curs de formare continua  

,,Platforme educationale si 

instrumente de evaluare online”(15 

credite) 

organizat de ISMB Bucuresti si CCD 

Bucuresti-(ian.-martie 2022) 

Kirat 

Valentina 

177. Webinar online ,,Inspirație si 

antrenament pentru Bacalaureat” 

Organizat de EduMagic-09 iunie 2022 Kirat 

Valentina 

178. Webinar IV, V, VI - 

„Educație la timpul prezent” 

Organizat de Asociația Europeană a 

profesioniștilor din educație EDUMI; 

 

Ionescu 

Alexandra 

 

179. Cercul pedagogic cu tema 

„Utilizarea jocurilor de atenție și 

de mișcare în activitatea de 

învățare în cadrul lecției de 

educație fizică și sport” 

Organizat de Școala Gimnazială nr. 160 - 4 

ore de formare” 

Ionescu 

Alexandra 
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180. „Educație online fără hotare. 

Prietenie peste pandemie” – 240 

ore de formare;  

Organizat in cadrul Proiectului 

Transnațional cu implicarea instituțiilor 

educaționale din Republica Moldova și 

România - 

Ionescu 

Alexandra 

Arieș Ioana 

Rogojeanu 

Luiza 

181. Doctorat Academia de Studii Economice Dobre Alina  

Bratu Alina 

182. Școala de Carte și Meserii 

(SCM) program unic în România 

de învățământ profesional dual 

. În cadrul acestui program se realizează 

formarea elevilor din școlile profesionale în 

domeniul comerțului prin intermediul 

Camerei de Comerț Româno-Germană, care 

are ca parteneri următorii agenți economici: 

Metro, Selgros, Lidl, Penny, Hornbach. 

Dobre Alina 

183. Curs de formare 

”Managementul comunicării 

şcoală-familie” 

Organizat de CCD București Alboaie –

Cotuna 

Filareta Lucia 

184. Program de formare continuă; 

Școala Comunității - 

Managementul Strategic al Unității 

de Învățământ din Perspectiva 

Dezvoltării Relației Acesteia cu 

Comunitatea 

Organizat de APMAT (Asociația pentru 

Promovarea Meșteșugurilor și Artelor 

Tradiționale) 

Alboaie –

Cotuna 

Filareta Lucia 

185. Webinar ”Digitalizarea și 

dezvoltarea competențelor în 

educația preuniversitară” 

Organizat de EduManager Ionescu 

Constantin 

186. Webinarul „Suportul 

profesorilor debutanți – o 

provocare în cariera didactică” 

 Ionescu 

Constantin 

187. Conferința „ReConstruiește 

EdUcația”  

Organizată de „Teach for Romania” co-

finanțată de Uniunea Europeană 

Ionescu 

Constantin 

188. Coordonarea activității 

”Semaine de la langue francaise et 

Journee international de la 

Francophonie 

Organizată de Liceul Tehnologic ”Elie 

Radu” 

Arieș Ioana 

189. Cursul Ghid de bune practice 

în combaterea bullying -ului. 

Cursul a durat 3 ore. 

Trainerii cursului au fost Răzvan 

Curcubătă, fondator SELLification și 

Monica Dobre, Mihaela Patasanu, Denis 

Spiridon. 

 

Rogojeanu 

Luiza 

190. Webinarul SuperTeach – 

Sufrageria cu bune practici – 

În data de 09.06.2022 cu durată de 2 ore, în 

format sincron. 

Rogojeanu 

Luiza 
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     Adaptabilitatea cadrelor didactice la cerinţelor actuale ale învăţământului tehnic şi 

profesional poate fi evidenţiată şi prin cursurile şi activităţile de formare şi perfecţionare 

realizate în colaborare cu diferite instituţii abilitate, anul scolar 2020-2021: 
 

 

Numele  cursului Instituţia care organizează cursul Nr. Cadre didactice 

participante 

Seminarii online de dezvoltare 

profesională continuă pentru profesori, 

consilieri și pasionați de educație;    

- Seria de Webinarii Aspire  

- Teachers 2021 – 11.02.2021 

www.aspireteachers.ro 

 

 

Arieș Ioana 

Conferința transnațională ”Educație 

online fără hotare”; 

 

 
 

- Direcția generală educație, 

tineret și sport a Municipiului 

Chișinău în cadrul proiectului ” 

Educație online” – 5-6 ianuarie 

2021 - 1 credit; 

 

Arieș Ioana 

REZILIENȚA: Cum să rămânem 

Puternici și Echilibrați Emoțional în 

aceste Vremuri; 

SC SELLification SRL – D – 

educație Incluzivă – 14.01.2021; 

 

- Arieș Ioana  

- Onescu Cornelia 

Idei de succes în lecțiile online; CEO ASQ – 5 Noiembrie 2020; - Arieș Ioana  

- Onescu Cornelia  

EXCELENȚA ÎN CARIERA DE 

DASCĂL; 

SC SELLification SRL – D - 

4.12.2020; 

- Arieș Ioana  

- Onescu Cornelia 

Obiceiurile Educatorilor de Succes; SC SELLification SRL – D – 

6.11.2020; 

 

- Arieș Ioana  

- Onescu Cornelia  

Webinar Trening I din cadrul 

programului de educație digitală, Eroii 

Internetului, Modulele: Distribuie cu 

prudență; Nu te lăsa păcălit; 

 

ADFABER – 29.10.2020; 

 

 

 

Arieș Ioana 

 

Webinar Trening II din cadrul 

programului dedicat profesorilor: ”Eroii 

Internetului – Siguranță online pentru 

elevi”, Modulele: Securizeazăți 

secretele; E coolsă fii amabil; 

 

ADFABER – 5.11.2020; 

 

 

 

- Arieș Ioana  

- Onescu Cornelia 

a  
 

Webinar Trening III din cadrul 

programului dedicat profesorilor: ”Eroii 

Internetului – Siguranță online pentru 

elevi”, Modulul: Dacă ai îndoieli 

întrebă; 

 

ADFABER – 12.11.2020 

 

 

- Arieș Ioana  

- Onescu Cornelia  

Webinar-ul introductiv dedicat 

profesorilor, pe tema siguranței online 

pentru elevi; 

 

ADFABER –22.10.2020; 

Arieș Ioana 

http://www.aspireteachers.ro/


P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 135 

Formarea profesională ” Foi de lucru 

interacive în Wizer.me; 

Institutul de formare continuă – 

23.10.2020; 

Arieș Ioana 

Curs în cadrul Proiectului European ” 

GLOBAL LEARNING APPROACH 

ON FOOD WASTE ÎN NOR –

FORMAL EDUCATION – CSO-

LA/2017/388-342;  

InfoCons – Organizația Națională 

pentru Protecția Conumatorilor – 

28.01.2021; 

 

Arieș Ioana 

Webinar III – Povești  din sala de clasă Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație – 

edumi 4.03.2021 

Arieș Ioana 

Activitate de formare și perfecționare 

susținută online cu titlul: 

Tehnici de motivare a elevilor prin 

NLP (Programare neurolingvistică) 

SC SELLification SRL – D 

17.03.2021 

Arieș Ioana 

Webinar V - Povești  din sala de clasă Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație – 

edumi 21.03.2021 

Arieș Ioana 

Webinar V I- Povești  din sala de clasă Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație – 

edumi 01.04.2021 

Arieș Ioana 

Webinar V II- Povești  din sala de 

clasă 

Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație – 

edumi 08.04.2021 

Arieș Ioana 

Activitate de formare și perfecționare 

susținută online cu titlul: 

Elevul tău este un GENIU 

SC SELLification SRL – D 

9.04.2021 

Arieș Ioana 

Webinar IX- Povești  din sala de clasă Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație – 

edumi 

23.04.2021 

Arieș Ioana 

Webinar X- Povești  din sala de clasă Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație – 

edumi 30.04.2021 

Arieș Ioana 

Activitate de formare și perfecționare 

susținută online cu titlul: 

STAREA DE BINE A 

EDUCATORULUI 

SC SELLification SRL – D 

12.05.2021 

Arieș Ioana 

Programul de pregătire/ formare/ 

dezvoltare pentru profesori  

Universitatea Politehnică 

București; 

Onescu    Cornelia  

Webinarul „ Experiențe online la Limba 

și Literatura Română; 

CCD București Onescu Cornelia 

Curs COSA – Clasa online școala de 

acasă; 

CCD București Manole Mariana 

Reconversie profesională : Limba și 

literatura română/Limba și literatura 

engleză; 

Universitatea Valahia din 

Târgoviște 

Motohon Anca 
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Profesor în on- line acreditat OMEC nr. 

4925/10.08.2020 

FSLI  -Necu Gabriela; 

-Paloșan Irina 

Curs online Intensiv de Educație 

digitală ; 

Techsoup cu sprijinul Romain- 

American Foundation, Societe 

General European Business 

Services și Google 

 

Luiza Rogojan 

Gradul didactic II Facutatea de Biologie București Kirat Valentina 

Gradul didactic II Universitatea București; Motohon Anca 

Prezentarea de Platforme Online Asociația Ține de Noi, Asociația 

Rem și fundația Hanss Seidel 

Alboaie-Cotuna 

Filareta Cotuna 

Antrenament digital - atelier CCD București Alboaie-Cotuna 

Filareta Cotuna 

Evaluarea pe ASQ și Cum aducem 

energia la ore? 

ASQ.ro Alboaie-Cotuna 

Filareta Cotuna 

IATEFL world Teachrs Day web 

conference  

British Council – 3.10.2020  Bratuva Ioana 

Cambridge Live Experience Cambridge – 10.09.2020 Bratuva Ioana 

Webinarul Prepare Students for 

Cambridge English B2 First 

Cambridge – 1.10.2020 Bratuva Ioana 

Resurse Educaționale Deschise CCD București - 5.10.2020. Bratuva Ioana 

Webinarul Writing Tests for Teenagers  British Council – 29.10.2020 Bratuva Ioana 

Half Marathon for Language Educators  British Council – 6.11.2020 Bratuva Ioana 

Web Conferance IATEFL young 

Learners and Teenagers SIG;  

British Council –27.11,2020 Bratuva Ioana 

Webinar Developing self- access 

materials for your Hybrid Classroom; 

British Council – 1-3 decembrie 

2020 

Bratuva Ioana 

Doctorat ASE  Bratu Alina 

Cursul de formare  ,,Clasa online și 

școala de acasă’’ organizat de către. 

CCD București în perioada 17.08-

15.09.2020 (30 de  

 Avram Anca 

Atelierul online ,,Reziliența, o activitate 

de dezvoltat’’  

CCD București - 9.09.2020  Avram Anca 

Panel online ,,Școala, la răscruce de 

scenarii’’  

CCD București - 11.09.2020.  Avram Anca 

Cursul de formare profesională ,,Cum 

să începem lucru în G Suite pentru 

educație”  

Institutul  de Formare Continuă 

din Chișinău, Republica Moldova 

- 11.09.2020 

Avram Anca 

Seminarul online ,,Modelul 

hibrid:continuăm să învățăm în interiorul 

și în afara clasei”. 

Profesorul Digital în parteneriat 

cu SuperTeach - 23.09.2020 

Avram Anca 

Cursul de formare profesională 

,,Secretele încrederii în sine a cadrului 

didactic”  

Institutul  de Formare Continuă 

din Chișinău, Republica Moldova 

- 25.09.2020. 

Avram Anca 
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Webinar practic despre educația online 

,,Împreună online. Învățământul 

preuniversitar - soluții și provocări 

identificate odată cu începutul noului an 

școlar’’   

ISJ Timiș și Universitatea 

Politehnica Timișoara - 

30.09.2020. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Cercul Povestitorilor. Cum te prezinți, 

cum începi povestea”  

 

AtelieR de Cuvinte - 30.09.2020. Avram Anca 

Cursul de formare profesională 

,,Organizarea mediului educațional al 

profesorului în G Suite”  

 

Institutul  de Formare Continuă 

din Chișinău, Republica Moldova 

- 2.10.2020. 

Avram Anca 

Conferința online „Integrarea resurselor 

digitale pentru crearea propriului 

scenariu educațional”,  București, în 

parteneriat 

cu www.citeste.ro și Educațional 

Digital, cu prilejul Zilei Internaționale 

a Educației. 

 

Casa Corpului Didactic - 

5.10.2020 

Avram Anca 

Cursul de formare profesională 

,,Practica utilizării G Suite în activitatea 

didactică’’  

 

Institutul  de Formare Continuă 

din Chișinău, Republica Moldova 

- 6.10.2020. 

Avram Anca 

Atelierul  digital „Integrarea resurselor 

digitale în învățământul liceal”  

Casa Corpului Didactic București 

- 7.10. 2020. 

Avram Anca 

Webinar practic ,,Valorificând 

tehnologia pentru un viitor mai bun – 

Ziua IEEE 2020’’  

 

 

Universitatea Politehnica 

Timișoara - 7.10.2020. 

Avram Anca 

Seminarul online intitulat ,,Webinar-ul 

introductiv dedicat profesorilor pe tema 

siguranței online pentru elevi”   

 

Adfaber - 22.10.2020. Avram Anca 

Cursul de formare ,,Bazele utilizării 

TIC în derularea  procesului – instructiv 

educativ. Realizarea de resurse 

educaționale multimedia”  

 

CCD Călărași în perioada 24.10-

14.11.2020.(30 de ore) 

 Avram Anca 

Webinarul ,,Instruirea mozaLearn ICT”  

 

Mozaik Education - 28.10.2020. Avram Anca 

https://litera.us6.list-manage.com/track/click?u=cc67ecc6298d4d8bf274ef1da&id=17b94ef7fa&e=7e8fd877c8
https://litera.us6.list-manage.com/track/click?u=cc67ecc6298d4d8bf274ef1da&id=17b94ef7fa&e=7e8fd877c8
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Seminarul online intitulat ,, Webinarul 

Training I din cadrul programului de  

educație digitală Eroii Internetului” 

 

Adfaber - 29.10.2020. Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Creează fișe de lucru digitale cu 

ușurință”  

 

Sellification.org 4Education    -

30.10.2020. 

Avram Anca 

Seminarul online intitulat ,,Webinarul 

Training II din cadrul programului 

dedicat profesorilor Eroii Internetului. 

Siguranța online pentru elevi” 

Adfaber - 5.11.2020. Avram Anca 

Cursul ,,Idei de succes în lecțiile online”  ASQ.ro. - 5.11.2020  Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Obiceiurile educatorilor de succes”  

Sellification.org 4Education - 

6.11.2020. 

Avram Anca 

Seminarul online intitulat ,,Webinarul 

Training III din cadrul programului 

dedicat profesorilor Eroii Internetului. 

Siguranța online pentru elevi” 

Adfaber - 12.11.2020.  Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Cum să susții o lecție de nota 10”  

Sellification.org 4Education  - 

15.11.2020. 

Avram Anca 

Conferința cu tema ,,Utilizarea 

platformelor educaționale în procesul 

instructiv - educativ’’ 

Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ în 

calitate de filială a CCD București 

și inclusă în calendarul CCD 

București - 26.11.2020 

Avram Anca 

Conferința științifico – practică 

,,Inovații pedagogice în era digitală”  

 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării din Republica Moldova 

și de către Institutul  de Formare 

Continuă din Chișinău, Republica 

Moldova - 27.11.2020. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Excelența în cariera de dascăl”  

Sellification.org 4Education - 

4.12.2020. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Creează și editează documente ca un 

profesionist în MsWord și Google 

Docs.”  

Sellification.org 4Education - 

17.12.2020. 

Avram Anca 

Conferința transnațională ,,Educație 

online fără hotare”  

 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării din Republica Moldova 

în parteneriat cu primăria 

municipiului Chișinău – 5 - 

6.01.2021. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Cum poți face evaluarea cu 

instrumente digitale în 2021?”  

PRO ADC arta, dezvoltare, 

cunoaștere și susținut  

rețeauaEDU.ro - 8.01.2012. 

Avram Anca 
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Activitatea de formare și perfecționare 

,,Secretele prezentarilor vizuale”  

Sellification.org 4Education - 

9.01.2021. 

 Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Reziliența. Cum să rămânem puternici 

și echilibrați emoțional în aceste 

vremuri”  

Sellification.org 4Education - 

14.01.2021. 

Avram Anca 

Atelierul online ,,Cum putem folosi 

instrumentul PADLET?”, parte a 

programului ,,Teach wiht inEDU, 

informație, inovație și inspirație pentru 

dascăli”  

Asociația ,,Inițiativă în Educație” 

- 29.01.2021 

Avram Anca 

Cerc pedagogic – consfătuire la 

disciplina Educație Fizică și Sport  

ISMB, încolaborare cu  ISMB 3 – 

Webinar 15.09.2020 

Ionescu Alexandra 

Webinar „Integrarea resurselor digitale 

pentru creearea propriului scenariu 

educațional” 

CCD București 05.10.2020 

 

Ionescu Alexandra 

Participare cu lucrarea: „Voluntariatul o 

atitudine benefică societății” 

 

Centrul de Excelență în Educație 

în parteneriat cu Societatea 

Națională de Cruce Roșie – Filiala 

Ilfov. 16.10.2020 

 Ionescu Alexandra 

ADFBER Webinar Tradining III din 

cadrul programului „Eroii internetului - 

Siguranța on line pentru elevi” 

   Modulul parcurs: Dacă ai      îndoieli 

întreabă”   

 ADFABER - Eroii Internetului. 

04.11.2020 

Ionescu Alexandra 

 Curs de formare și perfecționare 

„Obiceiurile educatorilor de succes”  

SC SELLification SRL-D  

07.11.2020 

 Ionescu Alexandra 

Conferință municipală cu tema 

„UTILIZAREA  PLATFORMELOR 

EDUCAȚIONALE ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV-EDUCATIV” 

Participare cu lucrarea: „Prezentarea 

platformei sportul de joacă” 

 Liceul Tehnnologic „ElieRadu” -

filială CCD București 

26.11.2020 

 

 

Ionescu Alexandra 

Conferință științifico - practică cu 

participare internațională cu tema 

„Inovații pedagogice în era digitală” 

 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova 

în colaborare cu Institutul de 

Formare Continuă Chișinău, 

27.11.2020 

 

 

 Ionescu Alexandra 

Webinar: Educația Continuă (16) 

educație fizică și sport  

Ministerul Educației și Cercetării 

03.12.2020 

 Ionescu Alexandra 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Educa%C8%9BiaContinu%C4%83
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Webinar: Educația 
Continuă (17): Pregătire 
Sportivă Teoretică și 
Practică / Antrenament 
Sportiv 

Ministerul Educației și Cercetării 

04.12.2020 

 Ionescu Alexandra 

Curs de formare și perfecționare 

„Excelență încariera de dascăl”   

SC SELLification SRL-D  

04.12.2020 

 Ionescu Alexandra 

Conferința transnațională ,,Educație 

online fără hotare  

 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării din Republica Moldova 

în parteneriat cu primăria 

municipiului Chișinău.  

5-6.01.2021 

 

 

 Ionescu Alexandra 

Participare cu lucrarea:  CONCURS 

„SĂ  ÎNVĂȚĂM OLIMPISM”  

 

Centrul de resurse educaționale în 

parteneriat cu Asociația „RO 

EDUCAȚIE” și profesori din: 

Bulgaria, Grecia, Turcia, 

Republica Moldova 

11.01.2021 

 

 

 Ionescu Alexandra 

Curs REZILIENȚA: Cum să rămânem 

Puternici  și  Echilibrați Emoțional în 

aceste Vremuri   

Organizat de SC SELLification 

SRL-D 24.01.2021 

 

 

 Ionescu Alexandra 

 Curs -„ Elaborarea materialelor on 

line”  

CCD organizator webinar  

10.02.2021 

 

 Ionescu Alexandra 

Activitatea de formare și perfecționare 

susținută online cu titlul CUM 

DEVENIM MENTORI PENTRU 

ELEVII NOȘTRI 

 

Trainerii cursului au fost Călin 

Iepure, Răzvan Curcubătă și Bogdan 

Vaida, fondatori SELLification și 

Andy Szekely, autor și speaker. 

11.09.2020 

 

 

 Jerca Gabriela 

Participare la activitatea de formare și 

perfecționare susținută online de 

WebDidactica,  

Organizate de Fundatia Dan 

Voiculescu pentru dezvoltarea 

României - 24.08.-5.09.2020 

 

 

 Jerca Gabriela 

Participare  la formarea  profesională 

“SECRETELE ÎNCREDERII ÎN SINE 

A PERSONALULUI DIDACTIC”  

 Institutul de Formare Chișinău. 

Durata 2 ore -  25.09.2020 

 

 

 Jerca Gabriela 

Participare la formarea profesională 

ORGANIZAREA MEDIULUI 

Institutul de Formare Chișinău. 

Durata 2 ore. 

 02.10.2020 

 

 

 Jerca Gabriela 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Educa%C8%9BiaContinu%C4%83
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Educa%C8%9BiaContinu%C4%83
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EDUCAȚIONAL AL 

PROFESORULUI ÎN G-SUITE  

Participare la Conferința online 

UTILIZAREA RESURSELOR 

DIGITALE pentru crearea propriului 

scenariu educațional. 

5.10.2020  

 

 Jerca Gabriela 

Participare  la: WEBINAR-UL 

INTRODUCTIV DEDICATE 

PROFESORILOR, PE TEMA 

SIGURANȚEI ONLINE PENTRU 

ELEVI  

 ADFABER - Eroii Internetului. 

22.10.2020 

 

 

Jerca Gabriela 

Participare la formarea profesională FOI 

DE LUCRU INTERACTIVE ÎN 

WIZER.ME. 

Institutul de Formare Chișinău. 

Durata 2 ore - 23.10.2020 

 

 

 Jerca Gabriela 

Participare  la instruirea mozaLearn ICT  Mozaik Education - 28.10.2020  

 Jerca Gabriela 

Participare  la Webinar Training I din 

cadrul programului de educație digitală, 

Eroii Internetului. Module parcurse 

Distribuie cu prudență și Nu te lăsa 

păcălit. 

ADFABER - Eroii Internetului -  

29.10.2020 

 

 Jerca Gabriela 

Participare la Webinar Training II din 

cadrul programului de educație digitală, 

Eroii Internetului-Siguranța online 

pentru elevi. Module parcurse 

Securizează-ți secretele și E cool să fi 

amabil. 

ADFABER - Eroii Internetului. 

05.11.2021 

 

 

 Jerca Gabriela 

 Participare  la activitatea de formare și 

perfecționare susținută online cu titlul 

Obiceiurile Educatorilor de Succes. 

 

6.11.2021 

 

 

 Jerca Gabriela 
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Participare la Webinar Training III din 

cadrul programului de educație digitală, 

Eroii Internetului - Siguranța online 

pentru elevi. Module parcurse Dacă ai 

îndoieli întreabă. 

ADFABER - Eroii Internetului -  

12.11.2021 

 

 

 Jerca Gabriela 

Participare la Conferința științifico-

practică cu participare internațională, 

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA 

DIGITALĂ,  

 Ministerul Educației, Cercetării și 

Culturii al Republicii Moldova 

Institutul de formare continuă, 

eveniment de 8 ore - 27.11.2020 

 

 

 Jerca Gabriela 

- Participare la activitatea de formare și 

perfecționare susținută online cu titlul 

EXCELENȚA ÎN CARIERA DE 

DASCĂL 

4.12.2020  

 

 Jerca Gabriela 

- Participare la activitatea de formare și 

perfecționare susținută online cu titlul 

REZILIENȚA: Cum să rămânem 

Puternici și Echilibrați Emoțional în 

aceste Vremuri 

14.01.2020  

 

 Jerca Gabriela 

Gradul didactic I Facultatea UNEFS  Stoian Nelu 

Certificat de participare la 

Conferința Națională online ” 

BUNE PRACTICI în școala 

proactivă” – Program de 

dezvoltare pentru cadrele 

didactice  
 

- organizată de Asociația 

Generală a Învățătorilor din 

România, filial din Republica 

Moldova – 23.04.2021: 

Arieș Ioana 

Participarea la Dezbaterea ”Cum 
arată Manualul Școlar al 
Viitorului”  
 

-  organizată de Grupul 

Editorial Corint. 2.06.2021: 

Arieș Ioana 

Webinarul ,,Proiect Cetățeanul – 
oportunitate de colaborare între 
profesori” 

 

Organizat pe data de 10.02.2021 

de către Institutul Cultural 

Timișoara în parteneriat cu 

Romanian – American Foundation 

și Ministerul Educației și 

Avram Anca 
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Cercetării în baza protocolului de 

colaborare nr. 

40506/27.10.2004.Durata:2 ore. 

Seminarul online de dezvoltare 
profesională continuă pentru profesori, 
consilieri și pasionați de educație  
intitulat ,,Cum  să gândești evaluarea 
finală încă de la început de semestru?” 

Organizat pe data de 11.02.2021 

de către Aspire Teachers. Durata: 

2 ore și 30 minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” 
organizat pe data de 18.02.2021 

Organizat de către Asociația 

Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI”. Durata: 1oră.   

Avram Anca 

Sesiunea online ,,Experimentează 
platforma educațională Adservio” 

Organizată pe data de 25.02.2021 

de către Adservio Social 

Inovation. Durata:1 oră și 30 

minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Cum integrezi improvizația 
în activitatea didactică” 

Organizat pe data de 26.02.2021 

de către AtelieR de 

Cuvinte.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 
,,Inteligența emoțională în actul de 
predare” 

Organizată pe data de 27.02.2021 

de către Sellification.org 

4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 4.03.2021 de 

către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Seminarul online ,,Cum recunoaștem, 
prevenim și intervenim în situațiile de 
bulling?” 

Organizat pe data de 5.03.2021 de 

către Terre des hommes Moldova 

cu suportul UNICEF Moldova și 

ChildHub. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 11.03.2021 

de către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 
,,Tehnici de motivare a elevilor prin NPL” 

Organizată pe data de 17.03.2021 

de către Sellification.org 

4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 18.03.2021 

de către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Conferința Națională Online ,,Bune 
practici în școala proactivă” din cadrul 
programului de dezvoltare pentru cadrele 
didactice ,,Profesorul Eficient” 

Organizată pe data de 19.03.2021 

de către AGIRoMd .Durata 2 ore 

contact direct și 4 ore autodidact. 

Avram 

Anca 
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Webinarul ,,Arta Povestirii, Scena și 
Culisele ei’’ 

Organizat pe data de 19.03.2021 

de către AtelieR de Cuvinte. 

Durata 2 ore. 

Avram Anca 

Cursul online ,,Comunicarea eficientă cu 

adolescenții” 

Organizat pe data de 20.03.2021 

de către Federația Organizațiilor 

Negurvernamentale pentru Copil 

(FONPC). 

Avram Anca 

Sesiunea educatională ,,Introducere în 

Reducere – Reutilizare – Reciclare și 

Harta Reciclării” suținută online la clasa a 

XI a E  pe data de 30.03.2021 în cadrul 

proiectului ,,Eco – ambasadorii reciclării” 

derulat  prin fonduri UE, proiectul fiind o 

componentă a programului național 

,,Harta reciclării”, 

Coordonat de către ViitorPlus – 

Asociația pentru Dezvoltare 

Durabilă.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 1.04.2021 de 

către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Atelierul online de formare contiunuă 
,,Cum putem folosi platforma Twinkl în 
activitatea didactică?”  

Organizat pe data de 1.04.2021 de 

către Asociaţia ,,Iniţiativă în 

Educaţie” inEDU în parteneriat cu 

Twinkl. 

Avram Anca 

Sesiunea online ,,Mesajul educativ al 
filmulului”   

Organizată pe data de 8.04.2021 

de către Moldovan Teachers 

Association – META A.O din 

Republica Moldova. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 8.04.2021 de 

către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Cursul  online ,,Literație și povești.Studiu 
de caz pe baza cărţii ,,Cercul”  

Organizat de Asociaţia ,,Iniţiativă 

în Educaţie” inEDU şi susţinut de 

autoarea Mihaela Coşescu  pe data 

de 8.04.2021.Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 
,,Elevul tău este un geniu” 

Organizată pe data de 9.04.2021 

de către Sellification.org 

4Education.Durata:3 ore 

Avram Anca 

Webinarul ,,Management Modern în 
Educație - Starea de bine a Profesorului, 
Importanța în actul predării”   

Organizat pe data de 14.04.2021 

de către comunitatea 

EduManager.ro – liderul 

informației în educație. Durata:90 

de minute 

Avram Anca 

Webinarul ,,Siguranța profesorilor în 
mediul online” 

Organizată pe data de 15.04.2021 

de către Adservio Social 

Avram Anca 
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Inovation. Durata:1 oră și 30 

minute. 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 15.04.2021 

de către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Cursul online ,,Managementul clasei  
de elevi’’ 

Organizat de către Asociația 

Profedu  în perioada 17.04 - 

24.05.2021  cu 80 de ore și 30 

CPT. 

Avram Anca 

Atelierul online dedicat cărții „Dincolo de 
gânduri și emoții”, autoare Ana-
Georgiana Marinkovic și Marilena Cotici 

Organizat în cadrul proiectului 

național ,,Lecturi Spirituale” pe 

data de 18.04.2021 de 

către  AGIRoMd. 

 Avram Anca 

Webinarul ,,Descoperă idei noi pentru un 
spectacol de teatru’’ 

Organizat pe data de 19.04.2021 

de către AtelieR de 

Cuvinte.Durata:90 de minute. 

Avram Anca 

Sesiunea online ,,Dezvoltarea abilităților 
de gândire critică în timpul orelor’’   

Organizată pe data de 21.04.2021 

de către Moldovan Teachers 

Association – META A.O din 

Republica Moldova. Durata: 4 

ore. 

Avram Anca 

Conferința Internațională ,,Metoda 
Feurstein – premisa și demers în 
dezvoltarea cognitiv – emoțională a 
copiiilor și adulților”, desfășurată online, 
la data de 21.04.2021 

Organizată de către Asociația 

Feurstein în parteneriat cu 

Universitatea ,,Spiru Haret ”– 

Filiala Brașov, Casa Corpului 

Didactic Botoșani, Inspectoratul 

Școlar Județean Botoșani, Centru 

Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Botoșani, 

Inspectoratul Județean Școlar 

Brașov.Durata: 5 ore de formare 

continuă. 

Avram Anca 

Sesiunea de training online ,,Aflați noutăți 
privind Google Workspace for Education” 

Organizată pe data de 21.04.2021 

de către  Google Workspace for 

Education Durata: 45 de minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 22.04.2021 

de către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Activități pentru copii despre 
hrană prietenoasă cu planeta” din data de 
22.04.2021. 

Webinarul a avut loc în cadrul 

proiectului internațional Coșul de 

Picnic (Picnic Basket), derulat de 

Asociația WWF-România. 

Durata: 2 ore. 

Avram Anca 

https://www.facebook.com/agiromd
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Conferința Națională Online ,,Bune 
practici în școala proactivă” din cadrul 
programului de dezvoltare pentru cadrele 
didactice ,,Profesorul Eficient” 

Organizată pe data de 23.04.2021 

de către AGIRoMd. 

Avram Anca 

Sesiunea de training online ,,Implicați-vă 
în activități de colaborare interactive în 
Google Workspace for Education” 

Organizată pe data de 27.04.2021 

de către  Google Workspace for 

Education Durata: 45 de minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Reînnoirea de sine” din 
cadrul programului de dezvoltare 
personală pentru cadrele didactice cu 
genericul ,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 27.04.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Seminarul online intitulat ,,Webinarul 
Training I din cadrul programului dedicat 
profesorilor:,, Eroii Internetului - 
Siguranța online pentru elevi”, 

Organizat pe data de 27.04.2021 

de către Adfaber.Modul parcurs se 

numește: ,,Distribuie cu 

prudență”. 

Avram Anca 

Seminarul online intitulat ,,Webinarul 
Training II din cadrul programului dedicat 
profesorilor ,,Eroii Internetului - Siguranța 
online pentru elevi”, 

Organizat pe data de 28.04.2021 

de către Adfaber. Modulele 

parcurse se numesc: 

,,Securizează-ți secretele” și ,,Nu 

te lăsa păcălit”. 

Avram Anca 

Webinarul online cu tema ”Exerciții de 
ascultare empatică” 

Organizat pe data de 28.04.2021 

de către SC FIDES COACHING 

SRL. Durata:90 de minute 

Avram Anca 

Seminarul online intitulat ,,Webinarul 
Training III din cadrul programului dedicat 
profesorilor ,,Eroii Internetului - Siguranța 
online pentru elevi” 

Organizat pe data de 29.04.2021 

de către Adfaber. Modulele 

parcurse se numesc: ,,E cool să fii 

amabil” și ,,Dacă ai îndoieli, 

întreabă”. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Povești din sala de clasă” Organizat pe data de 29.04.2021 

de către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata: 1 oră. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Imaginea coerentă despre 

sine” din cadrul programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice cu 

genericul ,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 30.04.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Atuurile personale” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 5.05.2021 de 

către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Puterea voinței” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 7.05.2021 de 

către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 
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Conferința Internațională ,,Noul Normal” Organizată pe data de 10.05.2021 

de către World Voice 

International Global.Durata 2 ore. 

Avram Anca 

Webinarul I ,,Educația la timpul 

 prezent” 

Organizat pe data de 10.05.2021 

de către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Starea de bine a educatorului” 

 

Organizată pe data de 12.05.2021 

de către Sellification.org 

4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Etică profesională” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 14.05.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Trei idei de activități de 

 Ziua Copilului.’’ 

Organizat pe data de 17.05.2021 

de către AtelieR de Cuvinte. 

Durata 2 ore. 

Avram Anca 

Sesiunea de training online ,,Opțiuni 

îmbunătățire și învățare în Google 

Classrom” 

Organizată pe data de 18.05.2021 

de către  Google Workspace for 

Education Durata: 45 de minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Atitudine pozitivă” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 19.05.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Conferința municipală cu tema ,,Tradiție și 

modernitate în educație”, 

Organizată pe data de 20.05.2021 

de către Liceul Tehnologic ,,Elie 

Radu’’ în calitate de filială a CCD 

București și inclusă în calendarul 

CCD București. Durata: 2 ore de 

formare continuă. 

Avram Anca 

Conferința Națională Online ,,Bune 

practici în școala proactivă” din cadrul 

programului de dezvoltare pentru cadrele 

didactice ,,Profesorul Eficient” 

Organizată pe data de 20.05.2021 

de către AGIRoMd. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Abilități de comunicare” din 

cadrul programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice cu 

genericul ,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 21.05.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Sesiunea de training online ,,Gestionarea 

dispozitivelor Chromebook și Windows 10 

prin Consola de administrare” 

Organizată pe data de 25.05.2021 

de către  Google Workspace for 

Education Durata: 45 de minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Branding personal versus 

branding profesional” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 25.05.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 
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Atelierul online ,,Motivație pentru 

învățare” 

Organizat pe data de 27.05.2021 

de către Asociația ,,Teach for 

Romania”. 

Avram Anca 

Atelierul online  ,,Banometru - Sfaturi și 

planuri despre bani” 

Organizat pe data de 27.05.2021 

de către Asociația Educație pentru 

Viața Reală derulat in cadrul 

programului de educație 

financiară  ,,Banometru” . 

Avram Anca 

Webinarul ,,Abilități oratorice” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 28.05.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Atelierul online dedicat cărții „O dată și 

pentru toată viața”, autor Ilie Șugaev 

Organizat în cadrul proiectului 

național ,,Lecturi Spirituale” pe 

data de 30.05.2021 de 

către  AGIRoMd 

Avram Anca 

Sesiunea de training online ,,Google 

Workspace dincolo de învățarea la 

distanță” 

Organizată pe data de 1.06.2021 

de către  Google Workspace for 

Education Durata: 45 de minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Entuziasm, aventură, 

echilibru, simț al umorului” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul 

,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 1.06.2021 de 

către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Jocuri didactice la școală, în tabără și în 

online” 

Organizată pe data de 1.06.2021 

de către Sellification.org 

4Education.Durata:3 ore. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Cum arată manualul școlar al viitorului? 

Abordarea creativă a manualului școlar”, 

Organizată pe data de 2.06.2021 

de către Grupul Editorial Corint. 

Avram Anca 

Sesiunea educatională ,,Introducere în 

schimbări climatice” suținută online la 

clasa a IX a D  pe data de 03.06.2021 în 

cadrul proiectelor naționale ,,Harta 

reciclării” și ,,Ecoprovocarea” 

Coordonată de către ViitorPlus – 

Asociația  pentru Dezvoltare 

Durabilă.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Webinarul II ,,Educația la timpul prezent 

- Cristina Jamschek ” 

Organizat pe data de 3.06.2021 de 

către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Reziliență” din cadrul 

programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice cu genericul ,, 

Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 4.06.2021 de 

către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Conferința online ,,Rescriem povestea 

școlii, rescriem povestea copiilor” 

Organizată pe data de 7.06.2021 

de către Fundația Noi Orizonturi 

Avram Anca 

https://www.facebook.com/agiromd
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și Observatorul Român de 

Sănătate. 

Sesiune online de basme și 

povești românești pentru cei mici și cei 

mari susținută de povestitoarele 

internaționale Adriana Ene și Giorgiana 

Popan 

Organizată pe data de 8.06.2021 

de către AtelieR de Cuvinte în 

cadrul Proiectului Național  

,,Basmele și Poveștile Românești 

– moștenire a neamului nostru”. 

Durata 1 oră. 

Avram Anca 

Webinar despre basmele și poveștile 

românești susținut de părintele Constantin 

Necula, Adriana Ene și Giorgiana Popan 

Organizat pe data de 8.06.2021 de 

către AtelieR de Cuvinte în cadrul 

Proiectului Național  ,,Basmele și 

Poveștile Românești – moștenire a 

neamului nostru”. Durata 1 oră și 

30 de minute. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Unicitatea personală și 

profesională” din cadrul programului de 

dezvoltare personală pentru cadrele 

didactice cu genericul ,,Profesori cu stil” 

Organizat pe data de 8.06.2021 de 

către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Webinarul III ,,Educația la timpul prezent 

– Cătălina Ulrich Hygum” 

Organizat pe data de 8.06.2021 de 

către Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din Educație 

EDUMI”.Durata:1 oră. 

Avram Anca 

Atelierul online ,,Energie pentru meseria 

mea” despre învățământul profesional în 

sistem dual 

Organizat pe data de 10.06.2021 

de către Asociația Hands Across 

Romania în parteneriat cu 

Ministerul Educației in baza 

acordului de parteneriat cu 

numărul 10329/23.03.2021. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Cum dezvoltăm inteligența emoțională a 

elevilor?” 

Organizată pe data de 10.06.2021 

de către Grupul Editorial Corint. 

Avram Anca 

Conferința Internațională ,,Acces la 

educație pentru copiii remigranți” 

Organizată pe data de 11.06.2021 

de către Universitatea ,,Lucian 

Blaga” din Sibiu și Centrul 

Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Vrancea în cadrul 

proiectului Erasmus + ”Education 

for remigrants” (2018-1-RO01-

KA201-049201. 

Avram Anca 

Conferința Internațională ,,Acces la 

educație pentru copiii remigranți”  

Organizată pe data de 11.06.2021 

de către Universitatea ,,Lucian 

Blaga” din Sibiu și Centrul 

Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Vrancea în cadrul 

proiectului Erasmus + ”Education 

Avram Anca 
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for remigrants” (2018-1-RO01-

KA201-049201. 

Workshopul ,,Evaluarea rezultatelor 

școlare:realizări și perspective” 

Organizat pe data de 11.06.2021 

de către Universitatea de Stat din 

Tiraspol, Republica Moldova. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Managementul timpului” din 

cadrul programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice cu 

genericul ,,Profesori cu stil”68. 

Organizat pe data de 11.06.2021 

de către AGIRoMd.Durata 2 ore 

contact direct și 2 ore autodidact 

Avram Anca 

Webinariile Webdidactica seria a IV Organizate de către Fundația Dan 

Voiculescu  pentru Dezvoltarea 

României, în parteneriat cu Centru 

de Carte Străină Fischer 

Internațional, Fundația Greco, 

MGT Educațional și Academia de 

Inovare și Schimbare prin 

Educație în perioada 14-

18.06.2021. Durata:125 de 

minute. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Când și cum se aleg manualele școlare?” 

Organizată pe data de 16.06.2021 

de către Grupul Editorial Corint 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Laboratorul de Geografie la UAIC – 

Schimbări Climatice Globale” 

Oganizată pe data de 16.06.2021 

de către Facultatea de Geografie și 

Geologie – Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Avram Anca 

Webinarul  ,,Cum să pun în scenă un 

spectacol de povești” 

Organizat pe data de 17.06.2021 

de către AtelieR de Cuvinte 

Durata 90 de minute. 

Avram Anca 

Conferința Științifică 

Internațională ,,Condiții pedagogice de 

optimizare a învățării în post criză 

pandemică prin prisma dezvoltării 

gândirii științifice’’  

Organizată pe data de 18.06.2021 

de către Universitatea Pedagogică 

de Stat ,,Ion Creangă" din 

Chișinău, Republica Moldova. 

Avram Anca 

Conferința Națională Online ,,Bune 

practici în școala proactivă” din cadrul 

programului de dezvoltare pentru cadrele 

didactice ,,Profesorul Eficient” 

 Organizată pe data de 

18.06.2021 de către AGIRoMd. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Laboratorul de Geografie la UAIC – 

Uniunea Europeană – Repere Geografice”, 

Organizată pe data de 23.06.2021 

de către Facultatea de Geografie și 

Geologie – Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Avram Anca 

Cursul online ,,Evaluarea elevilor în 

învățământul preuniversitar’’ 

Organizat de către Asociația 

Profedu  în perioada 24.06 - 

06.07.2021 cu 60 de ore și 15 CPT. 

Avram Anca 
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Atelierul online dedicat cărții „Rotonda 

plopilor aprinși.De dincolo de ape” autor 

Valeriu Anania   

Organizat în cadrul proiectului 

național ,,Lecturi Spirituale” pe 

data de 27.06.2021 de 

către  AGIRoMd 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Laboratorul de Geografie la UAIC – 

Lumea subacvatică, tentația altei planete” 

Organizată pe data de 30.06.2021 

de către Facultatea de Geografie și 

Geologie – Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Avram Anca 

Atelierul online ,,Colaborarea profesori – 

elevi - părinți: antrenament de echipă”- 

partea I 

Organizat de  către AMA 

Leadership Academy și Asociația 

ROI pe data de 1.07.2021, între 

orele 18:00 și 20:00. 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Laboratorul de Geografie la UAIC – 

,,Specii pe cale de dispariție” 

Organizată pe data de 7.07.2021 

de către Facultatea de Geografie și 

Geologie – Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Avram Anca 

Atelierul online ,,Colaborarea profesori – 

elevi - părinți: antrenament de echipă”- 

partea a II a 

Organizat de  către AMA 

Leadership Academy și Asociația 

ROI pe data de 8.07.2021, între 

orele 18:00 și 20:00. 

Avram Anca 

Workshopul ,,Tehnologii performante în 

educație” 

Organizat pe data de 10.07.2021 

de către Universitatea de Stat din 

Tiraspol, Republica Moldova 

Avram Anca 

Activitatea de formare și perfecționare 

,,Laboratorul de Geografie la UAIC – 

,,Cum să devii un ghid de turism de 

succes,” 

Organizată pe data de 14.07.2021 

de către Facultatea de Geografie și 

Geologie – Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Avram Anca 

Webinarul ,,Contribuția disciplinelor 

școlare la dezvoltarea abilităților de viață 

ale elevilor”   

Organizat pe data de 15.07.2021 

de către Editura Litera. 

Avram Anca 

Atelierul online dedicat cărții „Tema 

pentru acasă” autor Nicolae Dabija   

Organizat în cadrul proiectului 

național ,,Lecturi Spirituale” pe 

data de 27.06.2021 de 

către  AGIRoMd. 

Avram Anca 

Conferința metodică pentru cadrele 

didactice școlare și universitare cu 

genericul ,,Gândirea ca o disciplină 

curriculară” 

Organizată online pe data de 

04.08.2021 de către 

AGIRoMd.Durata: 2 ore 

academice 

Avram Anca 

Workshopul ,,REPUBLICA MOLDOVA - 

30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ” 

Organizat pe data de 29.08.2021 

de către  AGIRoMd.Durata 3 ore 

contact direct si 2 ore autodidact. 

Avram Anca 

Atelierul online dedicat cărții „Îngerii 

dispar in ploaie” autor Aurelian Silvestru   

Organizat în cadrul proiectului 

național ,,Lecturi Spirituale” pe 

data de 29.08.2021 de 

către  AGIRoMd 

Avram Anca 

 

https://www.facebook.com/agiromd
https://www.facebook.com/agiromd
https://www.facebook.com/agiromd
https://www.facebook.com/agiromd
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Anul şcolar 2017-2018: 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Domeniul 
formării 

Tema / subiectul 
programului de formare 

Nr. ore 
/ nr. 

credite 

Forma de 
acreditare 

1 ARIEȘ IOANA 
Formare 
continuă 

 Curaj civic. Prevenirea 
violenței în școli 

  
ESD, CCD, Poliția 
de proximitate 

2  Management 
Managementul comunicării 

în organizația școlară  
  CCD 

3  Formare 
continuă 

Workshop - Educarea 
elevilor pentru o economie 
circulara – economie care 

produce zero deșeuri 

  
CCD, ISMB, 
PROEDUS 

4  Formare 
continuă 

Workshop - Împreună 
pentru o educație mai 

bună 
  

Școala 
Postliceală 

Sanitară ”Carol 
Davila” 

5  Formare 
continuă 

Dezvoltare 

instituțională prin 

educație de calitate 

25 
credite 

 

6  Formare 
continuă 

- Tehnologii de 
prelucrare a 
informației, de 
comunicație(TIC) și e-
Learning în educație 

16 ore  

7 
BĂRBULESCU OANA 

RALUCA 
Formare 
continuă 

 Curaj civic. Prevenirea 
violenței în școli 

  
ESD, CCD, Poliția 
de proximitate 

8 
KIRAT VALENTINA 

NATALIA 
Formare 
continuă 

 Curaj civic. Prevenirea 
violenței în școli 

  
ESD, CCD, Poliția 
de proximitate 

9  Formare 
continuă 

Workshop - Educarea 
elevilor pentru o economie 
circulara – economie care 

produce zero deșeuri 

  
CCD, ISMB, 
PROEDUS 

10  Formare 
continuă 

Workshop - Împreună 
pentru o educație mai 

bună 
  

Școala 
Postliceală 

Sanitară ”Carol 
Davila” 
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11 AVRAM ANCA MHAELA 
Formare 
continuă 

Școala pentru toți, 
componentă a educației în 
spiritul dezvoltării durabile 

  CCD 

12  Formare 
continuă 

Management și leadership 
educațional 

30 CCD 

13  Formare 
continuă 

Workshop - Educarea 
elevilor pentru o economie 
circulara – economie care 

produce zero deșeuri 

  
CCD, ISMB, 
PROEDUS 

14 MOCOFAN IULIAN 
Formare 
continuă 

Workshop - Educarea 
elevilor pentru o economie 
circulara – economie care 

produce zero deșeuri 

  
CCD, ISMB, 
PROEDUS 

15 
ONESCU CORNELIA 

CORINA 
Formare 
continuă 

Managementul creativității 
în sistemul de învățământ  

    

16  Formare 
continuă 

Workshop - De la spațiu la 
lectură și scriere creativă 

    

17  Formare 
continuă 

Educația integrată și 
managementul proceselor 
de integrare a copiilor cu 
CES în învățământul de 

masă 

    

18 
IONESCU ALEXANDRA 

MARIANA 
Formare 
continuă 

Workshop - Împreună 
pentru o educație mai 

bună 
  

Școala 
Postliceală 

Sanitară ”Carol 
Davila” 

19 Păcurar Daniela 
Formare 
continuă 

Dezvoltare 

instituțională prin 

educație de calitate 

25 
credite 

 

20  Formare 
continuă 

- Tehnologii de 
prelucrare a 
informației, de 
comunicație(TIC) și e-
Learning în educație 

16 ore  

    

An școlar  2018-2019 
 

Numele cursului Instituţia care organizează 

cursul 

Nr. Cadre didactice 

participante 

Avram Anca «Noile educații – 

abordări inovative prin disciplina 

Pregătiți pentru viață»; 

 

Organizat de către Centrul de 

Proiecte Educaționale și 

Sportive București 

PROEDUS 

prof. Kirat Valentina 
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Programul de formare continua 

,,Rolul comunicarii didactice in 

gestionarea clasei de elevi’’ seria a 

III a 60 ore/15CPT,  

organizat de către Centrul de 

Proiecte Educaționale și 

Sportive București 

PROEDUS 

prof. 

Sesiuni științifice pe tema 

Marketingul serviciilor ,  

ASE, prof. Bucur Luiza Emanuela 

Sesiune de dezvoltare a abilităților 

antreprenoriale 

Ministerul Economiei prof. Bucur Luiza Emanuela 

«Noile educații – abordări inovative 

prin disciplina Pregătiți pentru 

viață»; 

 

Organizat de către Centrul de 

Proiecte Educaționale și 

Sportive București 

PROEDUS 

prof. Kirat Valentina 

Fizica altfel CN ”Mihai Viteazu” 
București 

Prof. Matache Valentin 

Sesiuni științifice pe tema 

Marketingul serviciilor ,  

ASE, prof. Bucur Luiza Emanuela 

Programul de formare continua 

”Pasaport pentru democratie”  
 

organizat de catre CCD 

Bucuresti  in cadrul  

proiectului de mobilitate 

,,Resurse Educationale pentru 

generatia viitorului REGV, 

nr.2018-EY-PMIP-R1-0008, 

finantat prin fondurile SEE 

prin Programul de Educatie, 

Burse, Ucenicie si 

Antreprenoriatul Tinerilor’’ , 

în  perioada 22 - 26.06 2019. 

prof. Avram Anca Mihaela 

 

An școlar  2019-2020 
Numele cursului Instituţia care organizează 

cursul 

Nr. Cadre didactice 

participante 

Doctorat ASE prof. Bratu Alina 

 «Managementul comunicării 

școală-familie»  

Organizat de CCD prof. Kirat Valentina 

 

 ,,Stimularea comunicarii si 

metode pedagogice adaptate 

copiiilor cu autism’’ din cadrul 

proiectului ,,Vocational Training 

on Comunication and Teaching  

Approacheres in Autism Spectrum 

Disorders ’’ ( Train - ASD) finantat 

prin programul Erasmus + cu 

numarul 2018-1-EL01-KA202-

047738 Pe data de 30.09.2019 

Organizat de catre 

Universitatea din Bucuresti, 

Facultatea de Psihologie si 

Stiintele Educatiei 

prof.Avram Anca 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 155 

 ,,Utilizarea aplicatiilor informatice 

in procesul de predare a 

Geografiei’’  

Organizat de catre 

Universitatea din Bucuresti, 

Facultatea de Geografie, 

Centrul de Cercetare a 

Mediului si Efectuare a 

Studiilor de Impact. 

prof.Avram Anca 

Licență doctorat ,  ASE, prof. Bucur Luiza Emanuela 

 

 
 

2.2.2. Predare-învăţare 

 Din asistenţele efectuate la ore de conducerea şcolii, membrii Comisiei de evaluare şi 

asigurare a calităţii şi responsabilii de arii curriculare şi şefii de catedră s-au desprins 

următoarele: 

Puncte tari: 

a) Fiecare cadru didactic are un laptop şi deține abilități de utilizare a Tehnologiei și 

Informației pentru predarea-învățarea online; 

b) Cadrele didactice utilizează tablele interactive și videoproiectorul în orele de predare-

învățare ; 

c) Toate clasele sunt înscrise înscrise pe Platforma Google Classroom; 

d) Predarea sincron pe MEET al Platformei G SUITE FOR EDUCATION, când a fost 

cazul; 

e) Cadrele didactice aplică strategii didactice adaptative la stilurile de învăţare ale elevilor, 

centrate pe formarea de competențe cheie, generale și specifice, menite să implice activ 

elevii în procesul de învăţare; 

f) Profesorii utilizează material didactic adecvat conţinuturilor lecţiilor; 

g) Cadrele didactice realizează proiectarea unităţilor de învăţare; 

h) Fiecare profesor are portofoliu personal; 

i) Cadrele didactice folosesc în lecţii fişe de lucru, teste iniţiale, teste de evaluare, teste 

autoevaluare, instrumente de cunoașterea feedbakului etc.; 

j) Profesorii îndrumă elevii în realizarea portofoliilor; 

k) La nivelul şcolii se aplică învăţarea centrată pe elev; 

l) Se susţin lecţii aplicative/formative în laboratoarele de Informatică, sălile de clasă și se 

utilizează softuri educaționale actuale. 

Puncte slabe: 

a) Conţinutul programelor fiind supraîncărcat, cadrele didactice nu reuşesc să ţină cont 

permanent de nevoile speciale ale elevilor;  

b) Cadrele didactice nu reuşesc în totalitate să cultive motivaţia învăţării la elevi;  

c) De multe ori resursele didactice sunt învechite și nu corespund tehnologiilor moderne 

utilizate în unitățile de profil; 
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d) Nu toate cadrele didactice au abilităţi avansate de utilizare a calculatorului şi nu pot 

utiliza eficient mijloacele de tehnologie și internet. 

 

2.2.3. Resursa umană 

În anul şcolar 2021-2022 la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de               57 

cadre didactice, din care: 

Profesori titulari – 30,  din care:           
Nr.crt. Gradul didactic Nr. 

Persoane 

1 Gradul didactic I 15 

2 Gradul didactic II 8 

3 Definitivat 4 

4 Doctorat  2 

 

 

 

 

Profesori angajati pe viabilitatea 

postului – 3,  din care: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Profesori suplinitori – 24,  din care: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 1 

2 Gradul didactic II 1 

3 Definitivat 1 

Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 5 

2 Gradul didactic II 2 

3 Definitivat 6 

4 Debutanti 9 

5 În curs de calificare 1 

6 Doctorat  1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

Gradul
didactic I
Gradul
didactic II
Definitivat

Doctorat

În curs de
calificare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gradul didactic
I

Gradul didactic
II

Definitivat

Debutanti

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1

Gradul didactic
I

Gradul didactic
II

Definitivat

Debutanti
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Personal didactic auxiliar – 5 persoane Personal nedidactic – 6 persoane 

1 – secretar-şef; 
1 – secretar; 
1 – analist programator; 
1 – administrator financiar; 
1 – administrator de patrimoniu. 

4 – personal de îngrijire; 
1 – paznic; 
1 - fochist 

1  

 

 

 

În anul şcolar 2020-2021 la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de 53 cadre 

didactice, din care: 

Profesori titulari – 31,  din care:           
Nr.crt. Gradul didactic Nr. 

Persoane 

1 Gradul didactic I 15 

2 Gradul didactic II 7 

3 Definitivat 7 

4 Debutant 1 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  1 

 

 

Profesori suplinitori – 19,  din care: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesori angajati pe viabilitatea 

postului – 3,  din care: 

 

Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 3 

2 Gradul didactic II 2 

3 Definitivat 6 

4 Debutanti 9 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  2 

Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 1 

2 Gradul didactic II 1 

3 Definitivat 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

Gradul
didactic I
Gradul
didactic II
Definitivat

Doctorat

În curs de
calificare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gradul didactic
I

Gradul didactic
II

Definitivat

Debutanti

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1

Gradul didactic
I

Gradul didactic
II

Definitivat

Debutanti
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Personal didactic auxiliar – 6 persoane Personal nedidactic – 6 persoane 

1 – secretar-şef; 
1 – secretar; 
1 – ajutor programator; 
1 – analist programator; 
1 – administrator financiar; 
1 – administrator de patrimoniu. 

4 – personal de îngrijire; 
1 – paznic; 
1 - fochist 

2  

 
În anul şcolar 2018-2019 la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de               

53 cadre didactice, din care: 

 

Profesori titulari – 32,  din care:           
Nr.crt. Gradul didactic Nr. 

Persoane 

1 Gradul didactic I 15 

2 Gradul didactic II 6 

3 Definitivat 11 

4 Debutant 0 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  0 

 

Profesori suplinitori – 21,  din care: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal didactic auxiliar – 7 

persoane 
Personal nedidactic – 6 

persoane 
1 – secretar-şef; 4 – personal de îngrijire; 

4 Debutanti 0 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  0 

Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 8 

2 Gradul didactic II 3 

3 Definitivat 4 

4 Debutanti 6 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  0 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

Gradul
didactic I
Gradul
didactic II
Definitivat

Doctorat

În curs de
calificare

0

2

4

6

8

1

Gradul
didactic I
Gradul
didactic II
Definitivat

Debutanti
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1 – secretar; 
1 – ajutor programator; 
2 – analist programator; 
1 – administrator financiar; 
1 – administrator de 

patrimoniu. 

1 – paznic; 
1 - fochist 

3 1 – fochist. 

 

În anul şcolar 2019-2020 la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de               56 

cadre didactice, din care: 

Profesori titulari – 34,  din care:           
Nr.crt. Gradul didactic Nr. 

Persoane 

1 Gradul didactic I 17 

2 Gradul didactic II 9 

3 Definitivat 6 

4 Debutant 1 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  1 

 

 

Profesori suplinitori – 22,  din care: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.4. Baza materială 
 

1. Baza materială este compusă din: 

Săli de curs: 

 7 săli de clasă; 

 1 cabinet pentru disciplinele electrotehnice; 

 1 cabinet pentru disciplinele de construcţii; 

 1 cabinet tehnologic mecanică – mecanică auto; 

 1 cabinet pentru domeniul economic; 

 1 cabinet de Limba şi literatura română; 

 1 cabinet de Geografie; 

 1 cabinet de Matematică; 

Nr. 

Crt. 

Gradul didactic Nr. Persoane 

1 Gradul didactic I 3 

2 Gradul didactic II 2 

3 Definitivat 6 

4 Debutanti 9 

5 În curs de calificare 0 

6 Doctorat  2 

0

2

4

6

8

10

12

14

1

Gradul
didactic I
Gradul
didactic II
Definitivat

Doctorat

În curs de
calificare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Gradul didactic
I

Gradul didactic
II

Definitivat

Debutanti
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 1 cabinet de Limba engleză; 

 1 cabinet de Limba franceză; 

 1 laborator de Fizică; 

 1 laborator pentru Chimie - Biologie; 

 2 laboratoare pentru Informatică; 

 1 cabinet de Consiliere psihopedagogică. 

 

 Bibliotecă cu 17.247 volume; 

 

 Ateliere şcoală utilizate în procesul didactic - 9:     

 2 ateliere cu profil electrotehnică; 

 1 cabinet pentru legislaţie rutieră; 

 2 ateliere cu profil construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

 4 ateliere cu profil mecanic. 

 

2. Construcţia şcolii 

 În patrimoniul unităţii de învăţământ sunt cuprinse trei clădiri: cea a şcolii, cea a 

atelierelor şcoală şi Centrul Sportiv Apollo – sala de sport. 

  Clădirea şcolii are în componenţa sa 21 săli, dintre care 10 sunt săli de clasă, 2 laboratoare 

de Informatică, 9 săli amenajate ca laboratoare pe discipline sau cabinete.  Laboratoarele de 

Informatică au în dotare câte 45 de calculatoare legate în reţea, pe care sunt instalate softuri 

educaţionale AutoCAD şi AEL pentru: Biologie, Chimie, Economie, Geografie, Istorie, 

Informatică, Limba şi Literatura Romană, Matematică, Psihologie şi Tehnologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Laboratoarele  de Fizică şi Chimie - Biologie sunt dotate cu mobilier şcolar adecvat și resurse 

materiale. 

- Toate sălile de clasă sunt igienizate, parchetate şi au tâmplărie termopan. 

- Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 17.247 volume, un calculator pentru baza de 

date specifică, însă nu are sală de lectură. 

- Din anul 2005 în şcoală există şi Cabinet de asistenţă psihopedagogică. 

 Clădirea atelierelor şcoală este alcătuită din 12 ateliere, din care 9 în folosinţa şcolii 

repartizate pe domenii de activitate: 1 - pentru legislaţie rutieră, 1 - pentru domeniul electric, 

3 - pentru domeniul construcţii/instalaţii, 4 - pentru domeniul mecanică. Trei dintre ateliere 

sunt în custodia Liceului Teoretic „Decebal”. 

- Şcoala are autorizaţii de funcţionare pentru ambele clădiri, având Certificat constatator 

eliberat de ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi autorizaţie de Protecţia Muncii 

pentru ambele clădiri.  

- Din septembrie 2006 este autorizată să funcţioneze “Şcoala de şoferi – categoria B”. 

 Clădirea sălii de sport – Centrul Sportiv Apollo a devenit funcţională în luna 

noiembrie 2012, pentru activităţile sportive sau artistice ale şcolii, dar şi pentru beneficiari 
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externi. Este structurată astfel: teren sportiv (handbal, baschet, fotbal, volei, tenis) cu tribună 

de 453 locuri, sală pentru întreţinere – forţă, sală de gimnastică aerobică, sală de lupte etc., 

fiind racordată la centrală termică proprie. 

 

 

2.2.5 Informaţii privind elevii 

În anul şcolar 2022-2023, școlarizăm un număr de 962 de elevi cuprinşi în 37 de clase, din 

care: 22 clase liceu zi cu  594 elevi,  8 clase liceu seral cu 203 elevi, 7 clase şcoală profesională 

– zi  cu 165 elevi.   

In anul şcolar 2021-2022 şcolarizăm un număr de 943 de elevi cuprinşi în 37 de clase, din 

care: 20 clase liceu zi cu 532 elevi, 8 clase liceu seral cu 219 elevi; 7 clase şcoală profesională 

– zi, cu 192 elevi  

In anul şcolar 2020-2021 şcolarizăm un număr de 960 de elevi cuprinşi în 36 de clase, din 

care: 20 clase liceu zi cu 531 elevi, 8 clase liceu seral cu 232 elevi; 8 clase şcoală profesională 

– zi, cu 197 elevi  

În anul şcolar 2017-2018 am şcolarizat un număr de 764 de elevi cuprinşi în 30 de clase, din 

care: 19 clase liceu zi cu 468 elevi, 9 clase liceu seral cu 225 elevi; 3 clase şcoală profesională 

– zi, cu 71 elevi, iar anul şcolar 2018-2019 am şcolarizat un număr de 793 de elevi cuprinşi în 

30 de clase, din care: 19 clase liceu zi cu 486 elevi, 9 clase liceu seral cu 230 elevi; 3 clase 

şcoală profesională – zi, cu 77 elevi, , iar anul şcolar 2019-2020 şcolarizăm un număr de 868 

de elevi cuprinşi în 33 de clase, din care: 20 clase liceu zi cu 506 elevi, 8 clase liceu seral cu 

260 elevi; 5 clase şcoală profesională – zi, cu 136 elevi .  

Situația admiterii, pe domenii, este următoarea: 
Profil - domeniu Media minimă   Media maximă   

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Profil tehnic – 

domeniu mecanică 

3,87 3,21 2,89 2,54 5,03 3,23 5,13 5,80 6,61 6,25 7,11 8,31 6,85 6,95 

Profil servicii – domeniu 

economic 

4,91 2,92 3,02 4,73 6,16 4,26 6,01 6,71 6,92 7,37 7,59 7,65 7,27 7,79 

Profil sportiv 6,96 6,53 6,28 6,74 6,63 7,69 7,69 9,09 9,49 8,99 9,04 9,57 9,33 9,22 

Mecanic auto (înv. 

profesional) 

2,50 2,14 2,16 1,96 2,19 2,05 2,05 6,25 5,82 5,37 6,29 5,09 4,73 3,96 

Comerciant – 

vânzător (înv. 

profesional dual) 

   2,04 2,36  2,17    6,16 6,67  4,48 

      Elevii şcolii noastre provin din familii cu o situaţie materială precară, din familii 

dezorganizate, având şi copii instituţionalizaţi, mediaţi şcolar prin Direcţia de protecţie a 

copilului. 

      Situația generală a promovabilității la examenul de bacalaureat în ultimii 5 ani, serie 

curentă și serii anterioare, este următoarea: 
Sesiunea 

/Anul 
Proveniență  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Iunie - Iulie Serie 

curentă 
7,40% 12,5% 25% 53,84 % 

18,18% 23,26 81,40 38,89 23,68 

Serii 

anterioare 
2,43% 15,38% 15,78%  18,75 % 

12,50 17,24 19,51 11,11 16,21 

TOTAL 4,41% 14,28% 18,52% 34,48% 16,67 20,83 60,98 26,98 20,00 

August - 

Septembrie 
Serie 

curentă 
12,9% 26,66% 0%  27,27 % 

21,62% 32,26 23,08 7,28 9,09 

Serii 

anterioare 
0% 25% 9% 0 % 

20% 20 15,79 9,09 28,00 

TOTAL 7,14% 25,71% 5,88% 15,78% 21,15% 27,75 21,13 15,94 15,94 

 

 
 

 

 

Rezultate ale elevilor la sfârşitul anului şcolar 

2021 – 2022 
 

Nr. 

crt. 
C       Clasa 

Elevi înscrişi la început 

de an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; retraşi; 

exmatriculaţi 

              Veniţi Elevi existenţi la 

sfârşitul 

anului 

Total Feminin Total            Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 120 50 3 1 0 1 118 50 

2 a - X-a rd 140 45 1 1 0 2 141 46 

3 a- XI-a rd 153 48 7 3 0 0 146 45 

4 a- XII-a rd 119 42 10 7 0 0 109 35 

 TOTAL 

 

532 185 21 12 
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-      Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări - zi 
Nr 

crt 

Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  

1.  Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

88 23 21 9 26 8 27 5 14 1 

2. Instructor 

sportiv 

216 44 44 12 60 11 59 10 53 11 

3.  Tehnician în 

admininistraţie 

201 100 52 29 54 27 56 29 39 15 

4. Total 505 167 11

7 

50 14

0 

46 142 44 106 27 

 

Promovabilitate: 

 

 

 

 

 

 

Departajarea pe medii 

Liceu zi: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

Clasa Promovabilitate % 

a IX-a 99,15% 

     a  X-a 99,29% 

 a XI-a 97,26% 

          a  XII-a 97,24% 

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

Promvabilitate%

a IX-a

a  X-a

a  XI-a

a  XII-a
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24

89

4

0
0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

47

89

4

0 0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

16

86

4

0 0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

 
 

 

 

 

 

 

 

- Clasa a XI-a                                 Clasa a XII-a     

  

 

  

 

 

 

 

 

b)   Liceu – seral,  

Liceu –seral:  Elevi –situaţia şcolară  

Nr. 

Crt

. 

Clasa  Elevi inscrisi la 

început de an şcolar 

 

Plecati prin 

transfer; retrasi; 

exmatriculati 

Veniţi  Elevi existenti la 

sfarsitul anului 

școlar 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 18 10 0 0 0 0 18 10 

2 a- X-a rd 28 10 1 0 0 0 27 10 

3 a- XI-a rd 58 27 6 2 0 0 52 25 

4 a- XII-a rd 66 31 0 0 0 0 66 32 

5 a- XIII-a rd 49 18 0 0 0 0 49 18 

 TOTAL 

 

219 96 7 2 0 0 212 94 

- Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări - seral 
Nr 

crt 

Specializare

a 

Număr 

elevi 

promovaţi 

CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 

CLASA 

a- XIII-a 
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Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  Total Feminin  

1 Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere 

şi reparaţii 

15

7 
76 14 9 19 9 48 24 37 18 39 16 

 Total 15

7 
76 14 9 19 9 48 24 37 18 39 16 

 

 Promovabilitate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departajarea pe medii – Liceu seral 
- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 

 
 

 

 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a  IX-a 77,77% 

a  X-a 70,37% 

a – XI-a 92,30% 

a  XII-a 56,06% 

a  XIII-a 79,59% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Promvabilitate%

a IX-a

a  X-a

a  XI-a

a  XII-a

a XIII-a

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 166 

Clasa a XI-a                      Clasa a XII-a              Clasa a XIII-a 

c) 

Şcoală Profesională – curs de zi 
- Elevi –situaţia şcolară,  

Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la 

început de an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; retraşi; 

exmatriculaţi 

Veniţi Elevi existenţi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a - IX-a  39 9 4 1 1 2 38 10 

2 a - X-a 93 37 4 1 0 1 90 37 

3 a - XI-a 66 13 5 2 0 0 61 11 

 TOTAL 198 59 13 4 1 3 189 58 

 

- Situaţia- elevi promovaţi, pe specializări, 
Nr crt Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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1 Comerciant - vânzător 59 37 0 0 43 30 16 7 

2 Mecanic auto 105 9 28 4 40 3 37 2 

 Total 

 

164 46 28 4 83 33 53 9 

 

- Promovabilitate:      

 

 

 

 

 

 

 

Departajare pe medii școală profesională: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 

 

 
 

Clasa a XI-a 

 

 

 
 

 

 

Rezultate ale elevilor la sfârşitul anului şcolar 

2020 – 2021 

 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a - IX-a  73,68% 

a - X-a 92,22% 

a - XI-a 86,88% 
0,00%

10,00%
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9-10,00
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9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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Nr. 

crt. 
C       Clasa 

Elevi înscrişi la început 

de an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; retraşi; 

exmatriculaţi 

              Veniţi Elevi existenţi la 

sfârşitul 

anului 

Total Feminin Total            Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 149 49 2 1 1 0 148 48 

2 a - X-a rd 149 47 1 0 0 0 148 47 

3 a- XI-a rd 128 46 2 1 0 0 126 45 

4 a- XII-a rd 104 28 3 0 1 0 102 28 

 TOTAL 

 

530 170 8 2 
2 0 

524 168 

 

-      Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări - zi 
Nr 

crt 

Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  

2.  Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

91 17 30 9 28 5 20 3 13 0 

2. Instructor 

sportiv 

216 35 56 9 60 10 51 10 49 6 

4.  Tehnician în 

admininistraţie 

197 109 61 30 58 32 45 28 33 19 

4. Total 504 161 14

7 

48 14

6 

47 116 41 95 25 
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22

105

20

0
0

5-6,99 7-8,99

9-10,00

44

87

15

0
0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

23

65

7

0 0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

- Promovabilitate: 

 

 

Departajare pe medii liceu zi: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa 

a X-a 

 
 

 

 

 

- Clasa a XI-a                                 Clasa a XII-a     

  

 

 

 

b)   Liceu – seral,  

Liceu –seral:  Elevi –situaţia şcolară  

Clasa Promovabilitate % 

a IX-a 99,33 

     a  X-a 98,65 

 a XI-a 92,07 

          a  XII-a 93,14 

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Promvabilitate%

a IX-a

a  X-a

a  XI-a

a  XII-a
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Nr. 

Crt

. 

Clasa  Elevi inscrisi la 

început de an şcolar 

 

Plecati prin 

transfer; retrasi; 

exmatriculati 

Veniţi  Elevi existenti la 

sfarsitul anului 

școlar 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 22 13 0 0 0 0 22 13 

2 a- X-a rd 33 15 0 0 0 0 33 15 

3 a- XI-a rd 36 20 1 0 24 9 59 29 

4 a- XII-a rd 64 22 0 0 0 0 64 22 

5 a- XIII-a rd 56 31 1 1 0 0 55 30 

 TOTAL 

 

211 101 2 1 24 9 233 109 

- Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări - seral 
Nr 

crt 

Specializare

a 

Număr 

elevi 

promovaţi 

CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 

CLASA 

a- XIII-a 

Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  Total Feminin  

1 Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere 

şi reparaţii 

20

2 
95 14 9 28 11 59 29 48 17 53 29 

 Total 20

2 
95 14 9 28 11 59 29 48 17 53 29 

 

Promovabilitate: 

 

 

 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a  IX-a 63,64 

a  X-a 84,85 

a – XI-a 100,00 

a  XII-a 75,00 

a  XIII-a 96,37 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Promvabilitate%

a IX-a

a  X-a

a  XI-a

a  XII-a

a XIII-a
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Departajare pe medii liceu seral: 
- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 
- Clasa a XI-a                                        Clasa a XII-a     

 

 

 

 

 

 
- Clasa a XIII-a 

 

 

 

 

 

 

 

e) Şcoală 

Profesională – 

curs de zi 

- Elevi –situaţia 

şcolară,  

Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la început de 

an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; 

retraşi; 

exmatriculaţi 

Veni

ţi 

Elevi existenţi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a - IX-a  93 40 1 0 2 1 95 41 

2 a - X-a 74 16 0 0 1 0 75 16 

3 a - XI-a 27 0 0 0 0 0 27 0 

 TOTAL 194 56 1 0 3 1 197 57 

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99 7-8,99

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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- Situaţia- elevi promovaţi, pe specializări, 
Nr crt Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

1 Comerciant - vânzător 72 46 50 37 22 9 0 0 

2 Mecanic auto 108 4 37 0 44 4 27 0 

 Total 180 50 87 37 66 13 27 0 

 

- Promovabilitate:      

 

 

 

 

Departajare pe medii 

școală profesională: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 

 

 
 

Clasa a XI-a 

 

 

 
 

 

 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a - IX-a  91.58 

a - X-a 88.00 

a - XI-a 100 

5-6,99

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

clasa a IX-a clasa a X-a clasa a XI-a

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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Rezultate ale elevilor la sfârşitul anului şcolar 2018 – 2019 

a). Liceu zi   
Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la început 

de an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; 

retraşi; 

exmatriculaţi 

Veni

ţi 

Elevi existenţi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Total Feminin Total Femini

n 

B F Total Feminin 

1 a- IX-a  138 53 9 4 0 1 130 50 

2 a - X-a  106 31 6 3 2 0 102 28 

3 a- XI-a  149 51 16 6 4 0 137 45 

4 a- XII-a  93 18 4 1 0 0 89 17 

 TOTAL 486 153 35 14 6 1 458 140 

 
- Situaţie elevi –după media generală 

 

Nr 

crt 
CLASA TOTAL Promovaţi 

din care: 

 

Femini

n 

Media generala Repetenți 

5-6,99 7-8,99 9-10 

1 a- IX-a  130 118 42 50 66 2 14 

2 a - X-a  102 95 24 38 50 7 7 

3 a - XI-a  137 125 41 34 84 7 12 

4 a- XII-a  89 83 16 41 36 6 6 

 TOTAL 458 421 123 163 236 22 39 

    

 Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări – zi 

 

Nr 

crt 

Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  

1 Tehnician 

mecanic pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

68 16 19 5 15 1 14 3 20 7 

2 Instructor 

sportiv 

200 32 53 9 41 4 59 15 47 4 

3 Tehnician în 

admininistraţie 

153 75 46 28 39 19 52 23 16 5 

4 Total 421 123 118 42 95 24 12

5 

41 83 16 
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38

50

7

0
0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99 7-8,99

9-10,00
41

36

6

0
0

5-6,99 7-8,99 9-10,00

- Promovabilitate:  
 

 

 

 

 

 

- Departajare pe medii liceu zi: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 

 
  

   

 

- Clasa a XI-a                                 Clasa a XII-a     

 
 

 

  

 

 

 

 

b)   Liceu – seral,  

- Liceu –seral:  Elevi –situaţia şcolară  

Nr. 

Crt. 

Clasa  Elevi inscrisi la 

început de an 

şcolar 

 

Plecati prin transfer; 

retrasi; 

exmatriculati 

Veniţi  Elevi existenti la 

sfarsitul anului 

şcolar 

Clasa Promovabilitate 

% 

a IX-a 90,77% 

a  X-a 93,14% 

a XI-a 91,24% 

a  XII-a 93,26% 
86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Promovabilitate %

a IX-a

a  X-a

a XI-a

a  XII-a
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Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a  30 15 1 0 0 0 29 15 

2 a- X-a  36 16 0 0 0 0 36 16 

3 a- XI-a  28 16 0 0 17 9 54 25 

4 a- XII-a  62 28 4 2 0 0 58 26 

5 a- XIII-a  50 19 0 0 0 0 50 19 

 TOTAL 232 102 5 2 17 9 227 101 

 

- Situaţie elevi –după media generală 
 

 

Nr. 

crt. 

CLASA Total 
Promovaţi  

 

 

din care:   

Feminin 

 

Media generala 

5-6,99 7-8,99 

 

9-10 

1 a- IX-a  25 13 19 6 0 

2 a- X-a  31 14 17 14 0 

3 a- XI-a  49 25 28 18 3 

4 a- XII-a  47 20 38 6 3 

5 a- XIII-a  45 17 32 10 3 

 TOTAL 197 89 134 54 9 

 

- Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări – seral 
 

 

Nr

crt 

Specializarea Număr 

elevi 

promovaţi 

CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 

CLASA 

a- XIII-a 

Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Femini

n  

Total Feminin  

1 Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

 

 

197 

 

 

89 25 13 31 14 49 25 47 20 45 17 

  

Total 

 

197 

 

89 
25 13 31 14 49 25 47 20 45 17 

 

- Promovabilitate: 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a  IX-a 86,21% 

a  X-a 86,11% 

a – XI-a 90,74% 

a  XII-a 81,03% 

a  XIII-a 90,00% 
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- Departajare pe medii liceu 

seral:  

- Clasa a IX-a                                     

Clasa a X-a 

 

 
 

- Clasa a XI-a                                     

Clasa a XII-a     

 

 

 

-     Clasa a XIII-a             

 

      

- e) Şcoală Profesională – curs de zi 

5-6,99 7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99 7-8,99

9-10,00

5-6,99 7-8,99

9-10,00

5-6,99 7-8,99 9-10,00
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- Elevi –situaţia şcolară,  

Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la început 

de an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; 

retraşi; 

exmatriculaţi 

Veniţ

i 

Elevi existenţi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Total Feminin Total Femini

n 

B F Total Femini

n 

1 a - IX-a  29 0 0 0 2  31 0 

2 a - X-a 21 0 0 0 1  22 0 

3 a - XI-a 26 0 0 0 0  26 0 

 TOTAL 76 0 0 0 3  79 0 

- Situaţie elevi –după media generală, 
 

 

Nr. 

crt. 

CLASA Total Promovaţi  

din care:    

Femini

n 

Media generala Repetenți 

5-

6,99 

 

7-8,99 

 

9-10 

1 a - IX-a 31 27 0 23 4 0 4 

2 a - X-a 22 21 0 13 8 0 1 

3 a - XI-a 26 26 0 19 7 0 0 

 TOTAL 79 74 0 55 19 0 5 

 

- Situaţia- elevi promovaţi, pe specializări, 
 

Nr. crt Specializarea Numar elevi 

promovati 
Total Feminin  

1 Mecanic auto 74 0 

 Total  74 0 

 

- Promovabilitate: 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a - IX-a 87,10% 

a - X-a 95,45% 

a - XI-a 100% 
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- Liceu –zi  Elevi –situaţia şcolară  

An şcolar 2019/2020  

Nr. 

crt. 

Clasa Elevi înscrişi la început 

de an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; retraşi; 

exmatriculaţi 

              Veniţi Elevi existenţi la 

       sfârşit de an școlar 

 

Total Feminin Total            Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 150 47 4 0 5 0        151 47 

2 a - X-a rd 121 42 3 2 7 1       125 41 

3 a- XI-a rd 108 28 3 1 0 1       105 28 

4 a- XII-a rd 129 43 4 2 2 0      127 41 

 TOTAL 508 160 14 5 14 2       508 157 

 

-      Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări - zi 
Nr 

crt 

Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  

3.  Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

 

79 

 

13 

 

30 

 

8 

 

20 

 

3 

 

18 

 

1 

 

11 

 

1 

4.  Instructor 

sportiv 

220 37 61 9 55 10 44 5 60 13 

5.  Tehnician în 

admininistraţie 

196 100 60 29 47 28 39 20 50 23 

6.  

 

Total 495 150 15

1 

46 12

2 

41 101 26 121 37 

 

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 179 

51

99

1
0 0

5-6,99 7-8,99

9-10,00

52

65

5

0 0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

42

80

5

0 0

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

- Promovabilitate:  

 

 

Departajare 

pe medii liceu zi: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Clasa a XI-a                                 Clasa a XII-a     

  

 

 

 
 

 

b)   Liceu – seral,  

Liceu –seral:  Elevi –situaţia şcolară  

Clasa Promovabilitate % 

a IX-a 100,00 

     a  X-a 97,60 

 a XI-a 96,19 

          a  XII-a 95,27 
92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

Promvabilitate%

a IX-a

a  X-a

a  XI-a

a  XII-a
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Nr. 

Crt

. 

Clasa  Elevi inscrisi la 

început de an şcolar 

 

Plecati prin 

transfer; retrasi; 

exmatriculati 

Veniţi  Elevi existenti la 

sfarsitul anului 

școlar 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a- IX-a rd 18 11 0 0 2 1 20 12 

2 a- X-a rd 36 20 0 0 0 0 36 20 

3 a- XI-a rd 31 14 0 0 32 6 63 20 

4 a- XII-a rd 57 28 0 0 1 0 58 28 

5 a- XIII-a rd 50 20 0 0 0 0 50 20 

 TOTAL 

 

192 93 0 0 35 7 227 100 

 

- Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări - seral 
Nr 

crt 

Specializare

a 

Număr 

elevi 

promovaţi 

CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 

CLASA 

a- XII-a 

CLASA 

a- XIII-a 

Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin  Total Feminin  

1 Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreţinere 

şi reparaţii 

 

214 

 

95 

 

20 

 

12 

 

36 

 

20 

 

63 

 

20 

 

53 

 

29 

 

42 

 

14 

 Total 

 

 

214 

 

95 

 

20 

 

12 

 

36 

 

20 

 

63 

 

20 

 

53 

 

29 

 

42 

 

14 

 

 

 

Promovabilitate: 

 

 

 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a  IX-a 100,00 

a  X-a 100,00 

a – XI-a 100,00 

a  XII-a 91,37 

a  XIII-a 84,00 

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Promvabilitate%

a IX-a

a  X-a

a  XI-a

a  XII-a

a XIII-a
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Departajare pe medii liceu seral: 
- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 

 
 

 

 

 

- Clasa a XI-a                                        Clasa a XII-a     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Clasa a 

XIII-a 

 

 

 

 

 

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99 7-8,99

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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e) Şcoală Profesională – curs de zi 

- Elevi –situaţia şcolară,  

Nr. 

crt. 

Clasa  Elevi înscrişi la început de 

an şcolar 

 

Plecaţi prin 

transfer; 

retraşi; 

exmatriculaţi 

Veni

ţi 

Elevi existenţi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Total Feminin Total Feminin B F Total Feminin 

1 a - IX-a  88 17 3 1 1 2 88 18 

2 a - X-a 28 0 0 0 0 0 28 0 

3 a - XI-a 21 0 0 0 0 0 21 0 

 TOTAL 137 17 3 1 1 2 137 18 

 

- Situaţia- elevi promovaţi, pe specializări, 
 

Nr crt Specializarea Număr elevi 

promovaţi 
CLASA 

a- IX-a 

CLASA 

a- X-a 

CLASA 

a- XI-a 
Total Feminin  Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

1 Comerciant - vânzător 26 12 26 12 0 0 0 0 

2 Mecanic auto 95 6 50 6 26 0 19 0 

 Total 

 

121 18 76 18 26 0 19 0 

 

- Promovabilitate:       

 

 

 

 

 

 

Departajare pe medii școală profesională: 

- Clasa a IX-a                                     Clasa a X-a 

 

 

Clasa  Promovabilitate 

% 

a - IX-a  86,36 

a - X-a 92,85 

a - XI-a 90,47 

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

clasa a IX-aclasa a X-aclasa a XI-a

5-6,99

7-8,99

9-10,00

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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Clasa a XI-a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) SITUAŢIA INTEGRĂRII SOCIO-

PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 

 
Anul 

absolvirii 

Nr. absolvenţi  Înscrişi 

studii 

superioare 

Angajaţi Şcoală 

postliceală 

Fără 

loc de 

muncă 

Observaţii 

2013 188 - liceu 3 120 5 30 
30 nu știm 

2014 
154 - liceu 
18 – șc prof 

7 95 4 40 

6 absolvenți 
de școală 

profesională 
înscriși la 

liceu 
 

2015 182 - liceu 8 120 7 38 
 

2016 
107 - liceu 

16 – șc prof 
5 85 5 12 

12 absolvenți 

de școală 
profesională 

5-6,99

7-8,99

9-10,00
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înscriși la 
liceu 

2017 129 - liceu 8 90 4 15  

2018 
143 – liceu 
14 – șc prof 

14 105 6 30 

3 absolvenți 

de școală 
profesională 

înscriși la 
liceu 

2019 
128 – liceu 

26 -șc. 

profesională 

20 85 10 25 

5 absolvenți 

de școală 
profesională 

înscriși la 
liceu zi, 15 la 

liceu seral și 
6 elevi s-au 

angajat 

2020 

163- liceu 

19 - școală 
profesională 

   

62 70 12 23 

4 absolvenți 

de școală 

profesională 
înscriși la 

liceu zi, 4 la 
liceu seral 

2021 

148- liceu 

27 - școală 
profesională 

 

11 103 6 45 

4 absolvenți 
de școală 

profesională 
înscriși la 

liceu zi, 6 la 
liceu seral 

2022 

145- liceu 
53- școală 

profesională 
 

16 125 7 29 

7 absolvenți 

de școală 
profesională 

înscriși la 
liceu zi, 14 la 

liceu seral 
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f) Informaţii privind efectivele de elevi la clasă 

       

  Unitatea  noastră şcolară funcţionează în anul școlar 2022-2023 cun unnumăr de 961de 

elevi, în anul școlar 2021-2022 cu un număr de 940 de elevi, în 2020-2021 cu un număr de 

960 de elevi, în 2019-2020 cu un număr de 869 de elevi și în 2018-2019 școlarizăm 793 de 

elevi.  

       Efectivele de elevi la clase sunt cuprinse în limitele legale.  
 

1. Efectivele de elevi pe anul şcolar 2021-2022 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 
întreţinerea şi reparaţii 

Normal a IX- a 1 1 23 

Total clase 1  -  1 1 23 

 

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inserția absolvenților

Absolvenți Studii  superioare Postliceale Angajați Nu lucrează
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Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Servicii Tehnician în administrație Normal a IX- a 2 2 52 

Total clase 2    2 2 52 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv Normal a IX- a 2 2 45 

Total clase 2    2 2 45 

 

Forma de învăţământ: școala profesională de trei ani - curs zi 

Filiera  Domeniul  Calificarea 
profesională 

Tip clasa Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Mecanică Mecanic 
auto 

Normal a IX- a 2 2 39 

Total clase     2 2 39 

 

Forma de învăţământ: seral 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

normal Clasa a IX- 
a 

1 1 18 

Total clase     1 1 18 
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Forma de învăţământ: Ciclul superior al liceului – clasa a-XI a -seral 

 

Domeniu Calificare Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XI- a 2 2 56 

          Total clase: 2 2 56 

 

2. Efectivele de elevi pe anul şcolar 2020-2021 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 
întreţinerea şi reparaţii 

Normal a IX- a 1 1 30 

Total clase 1  -  1 1 30 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Servicii Tehnician în administrație Normal a IX- a 2 2 61 

Total clase 2    2 2 61 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. 
Elevi 

propus realizat 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv Normal a IX- a 2 2 58 

Total clase 2    2 2 58 

 

   Forma de învăţământ: școala profesională de trei ani - curs zi 
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Filiera  Domeniul  Calificarea 
profesională 

Tip clasa Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Mecanică Mecanic 
auto 

Normal a IX- a 2 2 44 

Tehnologică Comerț Comerciant 
- vânzător 

Normal a IX- a 2 2 51 

Total clase     4 4 95 

 

Forma de învăţământ: seral 

 

Filiera  Profil Specializare Tip 
clasa 

Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

normal Clasa a IX- 
a 

1 1 22 

Total clase     1 1 22 

 

Forma de învăţământ: Ciclul superior al liceului – clasa a-XI a -seral 

Domeniu Calificare Clasa Nr. Clase Nr. Elevi 

propus realizat 

Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XI- a 2 2 60 

          Total clase: 2 2 60 

 

1. EFECTIVELE SCOLARE : 2021 – 2022 

Nr. 

crt. 

Forma de 

învăţământ 

Clasa  Profil/ specializare Nr. 

elevi 

Nr. 

fete 

Nr. 

băieţi 

Mediu de 

rezidenţă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX A, Tehnic /Tehnologică 23 10 13                                                                                                                     12  rural 

 11 urban  

IX D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

52 29 23 18 rural 

 34 urban  

IX B,C Sportiv/  46 13 33 8  rural 

38  urban 

X A Tehnic /Tehnologică 26 8 18 9   rural 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEU ZI  

 17  urban  

X D,E Servicii / Tehnician în 

administrație 

55 28 27 21  rural 

34 urban  

X B,C Sportiv/  60 10 50 10   rural 

50 urban 

 

XI A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

31 5 26  5  rural 

 26 urban  

XI B, C Instructor sportiv 62 10 52 12  rural 

50 urban  

XI D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

60 33 27 16  rural 

44 urban  

 

XII A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

18 4 14  4 rural 

 14 urban  

XII B,C Instructor sportiv 57 11 46 14  rural 

43 urban 

XII D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

44 27 17 19  rural 

25 urban  

 

 

 

2 

 

 

Scoala 

profesionala 

IX A,  B 

PROF. 

Mecanic auto  39 9 30 17  rural 

22 urban  

X A, B dual Comerciant vânzător 47 34 13 14 rural 

33 urban 

X C,D 

PROF 

Mecanic auto 42 2 40 18  rural 

24 urban 

XI A dual Comerciant vânzător 20 9 11 5  rural 

15 urban 

XI B,C 

PROF 

Mecanic auto 44 4 40 12  rural 

32 urban 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Liceu seral 

IX A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

18 10 8 6 rural 

 12 urban  

X A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

28 10 18 7  rural 

 21 urban  

XI A,B  Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

58 27 31 12  rural 

 46 urban  

XII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

66 31 35 14  rural 

 52  urban  

XIII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

49 18 31 9  rural 

40 urban 

 

2. EFECTIVELE SCOLARE : 2020 - 2021 

Nr. 

crt. 

Forma de 

învăţământ 

Clasa  Profil/ specializare Nr. 

elevi 

Nr. 

fete 

Nr. 

băieţi 

Mediu de 

rezidenţă  

 

 

 

 

IX A, Tehnic /Tehnologică 30 9 21                                                                                                                       8  rural 

 22 urban  
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEU ZI  

IX D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

61 30 31 21 rural 

 40 urban  

IX B,C Sportiv/  56 9 47 9  rural 

47  urban 

X A Tehnic /Tehnologică 28 5 13 5   rural 

 23  urban  

X D,E Servicii / Tehnician în 

administrație 

58 31 27 17  rural 

41 urban  

X B,C Sportiv/  60 10 50 12   rural 

48 urban 

 

XI A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

20 3 17  4  rural 

 16 urban  

XI B, C Instructor sportiv 51 10 41 16  rural 

35 urban  

XI D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

45 28 17 18  rural 

27 urban  

XII A Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

13 0 13  2 rural 

 11 urban  

XII B,C Instructor sportiv 49 6 43 15  rural 

34 urban 

XII D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

33 19 14 11  rural 

22 urban  

 

 

 

2 

 

 

Scoala 

profesionala 

IX A,B  

DUAL 

Comerciant vânzător 50 37 13 14  rural 

 36 urban  

IX C,D 

PROF. 

Mecanic auto 37 0 37 15 rural 

44 urban 

XA DUAL Comerciant vânzător 22 9 13 5  rural 

15 urban 

X B,C 

PROF. 

Mecanic auto 44 4 40 14  rural 

30 urban 

XI A 

PROF. 

Mecanic auto 27 0 27 13  rural 

14 urban 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Liceu seral 

IX A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

14 9 5 2  rural 

 12 urban  

X A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

28 11 17 9  rural 

 19 urban  

XI A,B  Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

59 29 30 12  rural 

 47 urban  

XII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

48 17 31 10  rural 

 38  urban  

XIII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

53 29 24 10  rural 
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43 r

b

a

n 

 

 

 

3. EFECTIVELE SCOLARE : 2019 - 2020  

Nr. 

crt. 

Forma de 

învăţământ 

Clasa  Profil/ specializare Nr. 

elevi 

Nr. 

fete 

Nr. 
băieţi 

Mediu de 

rezidenţă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEU ZI  

IX A, Tehnic /Tehnologică 30 8 22                                                                                                                       5  rural 

 25 urban  

IX D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

60 30 30 17 rural 

 43 urban  

IX B,C Sportiv/  60 9 51 12  rural 

48  urban 

X A Tehnic /Tehnologică 20 5 15 6   rural 

 14  urban  

X D,E Servicii / Tehnician în 

administrație 

47 29 18 17  rural 

30 urban  

X B,C Sportiv/  54 8 46 17   rural 

27 urban 

 

XI A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

23 4 19  10  rural 

 13 urban  

XI B, C Instructor sportiv 43 5 38 16  rural 

27 urban  

XI D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

42 19 23 13  rural 

29 urban  

 

XII A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

15 4 11  3 rural 

 12 urban  

XII B,C Instructor sportiv 61 15 46 11  rural 

50 urban 

XII D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

53 24 29 14  rural 

29 urban  

 

 

 

2 

 

 

Scoala 

profesionala 

IXA  

DUAL 

Comerciant vânzător 28 12 16 2  rural 

 26 urban  

IX  B,C 

PROF. 

Mecanic auto 60 5 55 16 rural 

44 urban 

XA Mecanic auto 28 0 28 11  rural 

17 urban 

XI A Mecanic auto 21 0 21 16  rural 

5 urban 
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3 

 

 

 

 

 

Liceu seral 

IX A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

18 11 7 5  rural 

 13 urban  

X A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

36 16 20 12  rural 

 24 urban  

XI A,B  Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

63 20 43 19  rural 

 45 urban  

XII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

57 28 29 16  rural 

 41  urban  

XIII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

50 20 30 11  rural 
39 u

r

b

a

n 

 

 

4. Efectivele de elevi pe anul şcolar 2018-2019 
 

Nr. 

crt. 

Forma de 

învăţământ 

Clasa  Profil/ specializare Nr. 

elevi 

Nr. 

fete 

Nr. 
băieţi 

Mediu de 

rezidenţă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEU ZI  

IX A, Tehnic /Tehnologică 30 8 22                                                                                                                       5  rural 

 25 urban  

IX D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

60 30 30 17 rural 

 43 urban  

IX B,C Sportiv/  60 9 51 12  rural 

48  urban 

X A Tehnic /Tehnologică 20 5 15 6   rural 

 14  urban  

X D,E Servicii / Tehnician în 

administrație 

47 29 18 17  rural 

30 urban  

X B,C Sportiv/  54 8 46 17   rural 

27 urban 

 

XI A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

23 4 19  10  rural 

 13 urban  

XI B, C Instructor sportiv 43 5 38 16  rural 

27 urban  

XI D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

42 19 23 13  rural 

29 urban  

 

XII A 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii/  

15 4 11  3 rural 

 12 urban  

XII B,C Instructor sportiv 61 15 46 11  rural 

50 urban 

XII D, E Servicii / Tehnician în 

administrație 

53 24 29 14  rural 

29 urban  
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2 

 

 

Scoala 

profesionala 

IXA DUAL Comerciant vânzător 28 12 16 2  rural 

 26 urban  

IX  B,C 

PROF. 

Mecanic auto 60 5 55 16 rural 

44 urban 

XA Mecanic auto 28 0 28 11  rural 

17 urban 

XI A Mecanic auto 21 0 21 16  rural 

5 urban 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Liceu seral 

IX A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

18 11 7 5  rural 

 13 urban  

X A Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

36 16 20 12  rural 

 24 urban  

XI A,B  Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

63 20 43 19  rural 

 45 urban  

XII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

57 28 29 16  rural 

 41  urban  

XIII A, B Tehnician mecanic de 

întreţinere şi reparaţii 

50 20 30 11  rural 

39 urban 

 

2.2.6. Cultura ORGANIZAŢIONALĂ 
 

Toţi angajaţii Liceului Tehnologic ”Elie Radu” formează un grup social care îşi 

construieşte propria identitate, dezvoltând membrilor săi conştiinţa apartenenţei la acesta, 

construind căi dinamice de comunicare între ei, membrii lui găsindu-se într-o strânsă 

interdependenţă pentru realizarea unor obiective organizaţionale comune şi atingerea 

aceloraşi scopuri. Grupurile de lucru îndeplinesc cele patru caracteristici fundamentale: 

1. existenţa unei structuri a grupului - organigrama; 

2.apartenenţa la grup - din organigramă se văd relaţiile dintre compartimentele și 

personalul școlii, care duc la acţiuni interpersonale centrate pe diverse sarcini de 

lucru; 

3. emergenţa coeziunii - legăturile dintre membrii grupului sunt puternice datorită 

scopului comun; 

4. dezvoltarea identităţii sociale a membrilor grupului - angajaţii organizaţiei acţionează 

unitar faţă de mediul extern.
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Grupul organizaţional este puternic dacă membrii acestuia sunt indivizi, cu trebuinţe 

satisfăcute şi scopuri finale atinse, suma energiilor puse în comun de membrii acestuia fiind 

mai mică decât suma energiilor individuale pentru că, o parte din ea este păstrată de indivizi 

pentru atingerea altor scopuri decât cele comune. Schimbul energetic între individ şi grup este 

determinat de maturitatea colectivului, de raportul dintre interese, de personalitatea 

angajatului şi dacă schimbul energetic este favorabil ambilor, atunci grupul este eficace având 

următoarele trăsături care deschid calea unei reale comunicări  în interiorul, cât şi în exteriorul 

instituţiei: 

> atmosferă informală, relaxată; 

> comunicare unanimă şi bogată; 

> sarcini cunoscute şi asumate de fiecare membru; 

> ascultare activă şi încredere reciprocă; 

> conflicte prevenite prin abordări anticipative; 

> consens în majoritatea deciziilor; 

> idei libere şi confruntări deschise; 

> autoanalize, evaluări periodice; 

> liderul este în permanent contact cu grupul; 

> empatie, permisivitate, entuziasm. 

Grupul angajaţilor Liceului Tehnologic ”Elie Radu”  este format din indivizi care trăiesc 

experienţe comune, diferite altor organizaţii din învăţământul preuniversitar, îşi 

construieşte propria cultură organizaţională, primesc şi îşi asigură sprijin profesional, 

caută răspunsuri, îi influenţează pe cei din exterior, este receptiv la schimbare ceea ce îi 

dă o dinamică specifică şi poate fi împărţit în subgrupuri sau subsisteme construite pe 

criteriul funcţional: 

1. grupul cu funcţia de management, care coordonează şi conduce activitatea organizaţiei 

şi este format din membrii consiliului de administraţie; 

2. grupul cu funcţie de producţie, care este responsabil de proiectarea didactică, evaluarea 

periodică a elevilor şi care este format din cadrele didactice; 

3. grupul cu funcţie de menţinere, care se ocupă de remunerarea angajaţilor, întocmirea 

documentelor de evidenţă, gestionarea şi dezvoltarea bazei materiale, fiind format din 

compartimentul secretariat şi contabilitate; 

4. grupul cu funcţie adaptativă, care ajută organizaţia să se adapteze la mediu, să colecteze 

informaţii, să beneficieze de diferite oportunităţi şi care este formată din compartimentul 

informatică; 

5. grupul cu funcţie de susţinere format din administrator, fochist, paznic, îngrijitoare,. 

În cadrul grupurilor Liceului Tehnologic ”Elie Radu” interacţiunea comunicativă este legată 

nu doar de dezvoltarea sentimentelor de ataşament faţă de instituţie, cu toate componentele 

ei, ci şi de apariţia unor norme specifice de grup, în sensul aşteptărilor şi înţelegerii privind 

comportamentul, comunicarea şi ritualurile de grup: serbări, excursii, sărbătotiri, etc. 
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2.3. ANALIZA SWOT 
 

2.3.1. Mediul intern 

 
Puncte tari: 

• Continuarea activităților incluse în 

proiectul ROSE ” Acces spre succes” 

privind egalitatea de șanse în educație și 

de sprijinire a elevilor din grupuri sociale 

defavorizate. 

• Activitatea eficientă a managementul 

instituțional și a resurselor umane la 

nivelul școlii;  

• Activitatea susținută a serviciilor: 

informatizare, salarizare, contabilitate, 

secretariat,;  

• Solicitarea și valorificarea feedback-ului 

în urma asistențelor la ore și a inspecțiilor 

efectuate;  

• Existența în graficul de asistențe la ore;  

• Valorificarea resursei umane; 

• Efectuarea orelor de dirigenție la nivelul 

școlii, conform cerințelor actuale;  

• Toate clasele sunt înscrise pe Platforma 

G Suite for Education  pentru predarea- 

învățarea online, atunci când situația 

epidemiologică o impune, iar  lecțiile se 

desfășoară sincron, ascincron și mixt în 

funcție de scenariu; 

• Implicarea si consultarea permanentă a 

elevilor din Consiliul Școlar al Elevilor, 

cât şi creşterea importanţei rolului 

acestora în viaţa şcolii și comisii;  

• Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia şi comunitatea locală, în vederea 

responsabilizării acestora în susţinerea şi 

îmbunătăţirea actului educaţional; 

• Activități extrașcolare cât mai diverse 

cuprinse în programul de activităţi 

educative  

• Înscrierea cadrelor didactice la gradele 

didactice;  

• Activitatea continuă de formare 

profesională inclusiv online;  

Puncte slabe: 
 Stresul emoțional al elevilor cauzat de 

pandemie ; 

 Imposibilitatea Consilierului psihologic 

de a consilia toți elevii afectați de 

învățarea online ; 

 Existența fenomenului violenţei în mediul 

şcolar;  

 Disfuncţionalităţi sau comunicare 

formală, în relaţia şcoală - familie;  

 Lispa de resursă umane la unele 

discipline (Fizică), discipline la care 

elevii școlii susțin proba scrisă la alegere 

a examenului de Bacalaureat. 

 Nivelul de pregătire scăzut al elevilor 

admiși în învățământul profesional și 

tehnic;  

 Dezinteresul elevilor din clasele terminale 

de liceu în învățământul profesional și 

tehnic pentru pregătire în vederea 

promovării examenului de bacalaureat;  

 Numărul  relativ mare de absențe ale 

elevilor din învățământul liceal superior;  

 Rezultate medii ale absolvenţilor 

profilului tehnic la examenul de 

Bacalaureat, sub media pe capitală; 

 Greutăţi întâmpinate de profesori în 

elaborarea portofoliilor de către elevi; 

 Utilizarea de către unele cadre didactice 

în proporţie redusă a tehnologiei și 

internetului, a echipamentelor moderne, a 

calculatorului şi a metodelor interactive în 

cadrul orelor; 

 Dezinteresul elevilor pentru performanţă 

şcolară generată şi de lipsa de perspective; 

 O fluctuaţie anuală a cadrelor didactice 

suplinitoare; 

 În cabinetele tehnologice şi la atelierele 

şcoală  se înregistrează o dotare minimală  
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• Interes și efort ridicat al cadrelor 

didactice și managerilor unităților școlare 

din ÎPT pentru realizarea planului de 

școlarizare;  

• Promovabilitate ridicată la examenul de 

certificare a calificărilor profesionale  

• Comunicare continuă și rapidă cu părinții, 

inclusiv online; 

• Implementarea continuă a “Învăţării 

centrate pe elev” prin utilizarea de strategii 

didactice  ataptive;  

• Colaborare  cu Secția 11 Poliție (poliția 

de proximitate) având ca obiective: 

• Realizarea unui climat de siguranță în 

interiorul școlilor și în apropierea acestora; 

• Reducerea vulnerabilității elevilor de a 

comite contravenții sau infracțiuni; 

• Reducerea fenomenului de 

absenteism/abandon școlar; 

• Reducerea riscului de victimizare a 

elevilor/cadrelor didactice; 

• Promovarea în rândul elevilor a valorilor 

morale și juridice, a drepturilor omului și a 

respectului față de lege; 

• Implicarea cadrelor didactice și a 

părinților în procesul de educație civică al 

elevilor; 

• Utilizarea curentă în procesul de 

învățământ a tehnologiei informatice,  a 

softurilor educaționale  și a altor 

materiale didactice coroborate cu 

programele școlare;  

• Actualizarea instrumentelor de asigurare 

a calității; 

• Existența unei ofertei educaționale 

corelată cu cerințele pieței; 

• Interesul crescut al elevilor pentru 

activitățile extrașcolare organizate de 

unitate; 

• Existenţa portofoliilor profesorilor; 

• Dotarea şcolii de către Primăria Sector 3, 

cu 55 de laptop-uri, 5 tablete grafice și 42 

tablete; 

• Utilizarea a softurilor  educaţionale 

actuale  și a programului AEL;  

făță cerinţelor programelor școlare 

actuale; 

 Aderarea cu întârziere la programele 

internaţionale; 

 Existenţa unui număr mare de elevi 

repetenţi; 

 Interesul scăzut al cadrelor didactice 

pentru cunoaşterea documentelor de 

strategie educaţională privind asigurarea 

calităţii în educaţie cât şi a noutăţilor 

privind programele structurate pe 

competenţe, proiectele de reformă, 

aplicarea legislaţiei şcolare;  

 Nivel scăzut de motivare pentru 

rezultatele muncii; 

 Disfuncționalități în comunicarea școală - 

familie. 
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• Personal didactic bine pregătit, cu 

experienţă didactică şi pedagogică; 

• Climat optim, cu relaţii interpersonale bine 

sudate; 

• Existența unei baze de date actualizată 

permenent privind elevii, cadrele 

didactice, normarea și mișcarea de 

personal; 

• Nivel de dotare a şcolii cu mijloace de 

învăţământ relativ bun; 

• Programele de CDL corespund cerinţelor 

comunităţii locale şi sunt elaborate cu 

consultarea agenților economici şi avizate 

anual de către inspectorul de specialitate; 

• Colaborare bună cu unităţile economice 

din zonă şi Primăria Sectorului 3; 

• Existenţa şi utilizarea calculatoarelor în 

activităţi de secretariat, contabilitate şi 

administrație; 

• Rezultate bune ale absolvenţilor filierei 

vocaționale la examenul de Bacalaureat; 

• Creșterea numărului de parteneriate 

educaționale, de programe specifice și 

proiecte încheiate la nivelul școlii; 

• Colaborare bună cu instituțiile 

administrației publice; 

• Participare la cursuri de 

formare/perfecţionare a cadrelor 

didactice; 

• Dotarea fiecărui cadru didactic cu 

laptopuri; 

• Dotarea liceului de către Primăria de 

sector 3: cu sisteme All in one pentru 

fiecare clasă, Table interactive, Camere 

WEB, Videoproiectoare și ecrane de 

proiecție; 

• Dotarea şcolii de către Primăria Sector 3 

cu 20 de calculatoare; 

• Dotarea şcolii de către Primăria Sector 3 

cu 77 de laptop-uri; 

• Dotarea liceului prin proiectul ROSE ” 

Acces spre succes” cu 47 de tablete și 117 

laptopuri pentru elevii din grupul țintă; 

• Deschidere pentru proiecte și activități 

educative; 
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• Dotarea de către M.Ed.C.I. cu o reţea de 

calculatoare performante, cu programul 

AEL şi softuri educaţionale; 

• Personal didactic bine pregătit, cu 

experienţă didactică şi pedagogică; 

• Interes crescut al cadrelor didactice 

pentru participarea la Sesiuni de 

comunicări; 

• Organizarea Zilei “Porţilor deschise”; 

• Lecţii demonstrative intense; 

• Existența site-ului a paginilor de web și 

de facebook a școlii. 

Oportunităţi: 

• Implementarea Reformei în educaţie şi a 

ordonanţei de urgenţă 75/2005, privind 

asigurarea calităţii în educaţie şi evaluarea 

instituţională; 

• Existența la nivelul Consiliile locale a unor 

programe de colaborare și parteneriat cu 

unitatea de învățământ; 

• Elaborarea Strategiei ME privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de 

educaţie şi de formare profesională, facilitarea 

accesului tuturor la sistemele de educaţie şi de 

formare profesională, deschiderea sistemelor de 

educaţie şi de formare profesională către 

societate existenţa cursurilor acreditate de 

formare profesională CNFP şi CNFPA oferite 

de CCD, universităţi, OG şi ONG; 

• Existenţa strategiei privind prevenirea 

criminalităţii şi violenţei în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

• Existenţa fondurilor structurale prin 

proiecte strategice (POSDRU); 

 Dezvoltarea învățământului dual ; 

• Capacitatea unităţii şcolare de a obţine 

fonduri extrabugetare; 

• Finanţarea unor proiecte educaţionale de 

către ONG-ri, firme, ș.a. 

 Colaborare bună cu D.G.P.M.B, Poliţia 

Locală, Jandarmeria, DGSP, AMOFMB, 

Primăria Municipiului București 

 Buna colaborare a Liceului Tehnologic ” Elie 

Radu” cu Primăria Sectorului 3, cu I.S.3, cu 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

și Ministerul Educaţiei Naţionale;  

Ameninţări: 
 Lipsa de interes şi implicarea scăzută a 

părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii;  

 Influenţarea opiniei publice prin mediatizarea 

excesivă a unor aspecte negative din şcolă;  

 Legislaţia neclară, în ceea ce priveşte 

includerea în TC a orei de dirigenţie 

(consiliere) în orarul clasei la nivel liceal .  

 Fonduri financiare insuficiente pentru 

desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare;  

 Lipsa manualelor la multe module de 

specialitate, atât la ciclul inferior cât și la 

ciclul superior din învățământul profesional și 

tehnic;  

 Dotarea insuficientă a laboratoarelor de 

specialitate și a atelierelor de instruire practică.  

 Situarea geografică a şcolii într-o zonă 

semiperiferică, înconjurată de clădiri părăsite 

(foste cămine şi cantine), neigienizată 

corespunzător; 

 Elevii proveniţi din medii defavorizate, cu 

posibilităţi materiale şi culturale reduse; 

 Populaţie şcolară în scădere; 

 Repartiţia pe calculator a absolvenţilor de 

gimnaziu din zone îndepărtate ale oraşului, 

crește numărul de absențe la prima oră de curs; 

 Elevii de la cursurile de seral renunţă la cursuri 

în mod frecvent, nepermiţându-şi pierderea 

locului de muncă în contextul economic 

actual; 

  Pandemia de Covid 19 
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 Numărul mare de oferte din partea ONG-

urilor, privind participarea la programele 

educative şcolare şi extraşcolare în parteneriat 

cu unităţile de învățământ;  

 Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia, comunitatea, organizaţiile 

guvernamentale şi non-guvernamentale în 

vederea responsabilizării acestora în 

susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional;  

 Deschiderea unităților de învățământ superior 

pentru colaborarea cu Liceul Tehnologic ” 

Elie Radu”  în domeniul formării cadrelor 

didactice, cât și pentru consilierea și orientarea 

profesională a elevilor;  

 Disponibilitatea cadrelor didactice și a 

directorilor de a oferi feedback activității 

educaționale ; 

 Capacitatea unităţii şcolare de a obţine fonduri 

extrabugetare pentru desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare;  

 Interesul elevilor de a se implica în cât mai 

multe activităţi extraşcolare şi de a participa la 

procesul de luare a deciziilor în şcoală;  

 Sprijinirea şcolarizării elevilor din 

învăţământul profesional de 3 ani prin 

acordarea de burse;  

 Acordarea unor facilitați (burse suplimentare, 

echipament de protecție, transport etc.) de 

către unii agenții economici elevilor de la 

învăţământul profesional de 3 ani;  

 Acordarea de manuale gratuite și elevilor din 

ciclul superior al liceului;  

 Existența unor linii de finanțare pentru 

educație prin ROSE, Primăria Capitalei și 

Primăria sector 3 etc.  

 Relaţii bune de colaborare cu familiile 

elevilor, cu partenerii sociali şi cu secţia de 

Poliţie 11, Brigada de Jandarmerie, Poliția 

locală (pază); 

 Absorbţia ridicată a forţei de muncă a 

absolvenţilor din domeniul mecanic, 

economic și comerț, atât în ţară cât şi în 

străinătate. 

 Utilizarea softurilor educaționale și AEL; 

 Resurse financiare limitate; 

 Dificultatea financiară a cadrelor didactice de 

a urma cursuri de perfecţionare; 

 Volum extrem de mare de documente ce 

trebuie elaborate anual de către cadrele 

didactice, atât în format electronic cât şi letric; 

 Volum extrem de mare de documente ce 

trebuie arhivate: portofolii ale comisiilor, 

proiecte, documente de examen, dosarele 

diriginților etc; 

 Atractivitatea scăzută pentru profesia de cadru 

didactic din motive financiare; 

 Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii. 
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 Implementarea Reformei în educaţie şi a 

ordonanţei de urgenţă 75/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind 

asigurarea calităţii în educaţie şi evaluarea 

instituţională. 

  Întocmirea Planului de Acţiune al Şcolii; 

 Actualizarea paginii WEB cu informaţii 

despre şcoală, “Oferta educaţională” şi Planul 

de Acţiune al Şcolii. 

 Întocmirea de proiecte pentru atragerea de 

fonduri europene. 

CONCLUZII 

-- Continuarea activităților de pregătire suplimentară a elevilor incluse în proiectul 

ROSE, privind egalitatea de șanse în educație și de sprijinire a elevilor din grupuri 

sociale defavorizate.  

- Implementarea „Învăţării centrată pe elev” duce la dezvoltarea competenţelor cheie, 

generale și specifice, cu accent pe latura formativă, facilitând inserţia profesională a 

absolvenţilor. 

- Cooptarea elevilor în activităţi educative atractive şi de interes, le stimuleză acestora 

interrelaţionarea, dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă şi a competenţelor de 

comunicare. 

 - Oferta educaţională a şcolii este realizată în corelare cu cerinţele forţei de muncă şi 

nevoile beneficiarilor direcţi. 

- Lecțiile în perioada când liceul/clasele/clasa trece la predarea-învățarea online din 

cauza pendemiei, se desfășoară online sincron, ascincron și mixt, pe Platforma G 

Suite for Education; 

- Toate clasele sunt înscrise pe Platforma G Suite for Education.  

 

2.3.2 Curriculum 

 
Puncte tari: 

 

  Pregătirea suplimentară pentru examenul 

de Bacalaureat, pe 5 ani, a 110 elevi din 

grupul țintă prin continuarea activităților 

remediale incluse în proiectul ROSE, ” 

Acces spre succes” privind egalitatea de 

șanse în educație și de sprijinire a elevilor 

din grupuri sociale defavorizate. 

Puncte slabe: 

 

 Provenienţa elevilor din familii cu 

nivel scăzut de cultură generală; 

 Lipsa manualelor de specialitate noi, 

care să conţină repere ale tehnologiei 

moderne;  

 Interesul redus al elevilor pentru 

pregătirea suplimentară gratuită în 

vederea susținerii examenului de 

bacalaureat; 
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 Asigurarea mijoacelor pentru predarea 

online și adaptarea materialelor didactice 

la predarea –învățare – evaluare online; 

 Asigurarea cu planuri-cadru, programe 

şcolare şi standarde de pregătire 

profesională pentru toate calificările; 

 Oferta curriculară bine fundamentată şi 

atractivă; 

 Interesul crescut al elevilor pentru 

activitățile extracurriculare; 

 Organizarea examenelor naţionale de: 

- certificare a calificărilor profesionale nivel 

3, pentru absolvenţii învăţământului 

profesional; 

- certificare a calificărilor profesionale nivel 

4, pentru absolvenţii ciclului superior al 

liceului, curs de zi şi seral; 

- bacalaureat şi a probelor de certificare a 

competenţelor lingvistice şi digitale; 

 Softuri educaţionale pentru disciplinele din 

trunchiul comun; 

 Dotare corespunzătoare a laboratoarelor de 

informatică şi conexiune la Internet; 

 Conexiune Wi-Fi în toată şcoala; 

 Dotare modernă a bibliotecii, a 

laboratoarelor de Fizică, Chimie-Biologie, 

Cabinetului psihopedagogic, a sălii de 

sport şi terenului de sport; 

 Crearea unei biblioteci virtuale, cu opere 

literare şi auxiliare curriculare de 

specialitate, pe site-ul unităţii şcolare;  

 Toate lecțiile în perioada când liceul trece 

în online din cauza pandemiei se 

desfășoară online sincron, ascincron și 

mixt pe Platforma G Suite for Education 

respectând programele școlare 

 Toate clasele sunt înscrise pe Platforma G 

Suite for Education. 

 Interesul redus al elevilor pentru 

participarea la concursuri școlare de 

specialitate și olimpiade; 

 Utilizarea manualelor din seriile 

anterioare, la unele discipline de 

cultură generală. 
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 Dotarea cu manuale noi, reeditate, atât 

pentru clasele din ciclul inferior cât și 

pentru cele din ciclul superor al liceului. 

 Existenţa Contractului educaţional şcoală – 

părinţi; 

 Încheierea convenţiilor - cadru cu agenţii 

economici pentru efectuarea orelor de 

instruire practică a elevilor; 

 Elaborarea şi avizarea programelor CDL – 

CDŞ diversificate; 

 Existenţa Asociaţiei Sportive a Liceului 

Tehnologic „Elie Radu”. 

Oportunităţi: 

• Colaborare foarte bună cu inspectorii 

de specialitate din cadrul Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

• Autonomia şcolii în privinţa CDL și 

CDŞ; 

• Elevii şi profesorii cu rezultate 

deosebite sunt purtătorii de imagine ai 

şcolii; 

• Şcoala - centru de educaţie şi formare 

pe viaţă; 

• Şcoala – centru de documentare şi 

informare. 

Ameninţări: 

• Elevii provin din medii 

defavorizate; 

• Dificultatea materială a elevilor din 

ciclul liceal superior pentru a-şi 

procura manuale; 

• Apariţia unor conflicte între grupurile 

de interese din mediul şcolar 

(profesori, elevi, părinţi); 

• Motivarea redusă pentru implicărea 

cadrelor didactice în activităţi 

suplimentare și extracurriculare.  

Valorificare: 
• Rezultatele bune și activitățile de 

succes trebuie popularizate în rândul 

elevilor, părinţilor și comunității 

locale, afişate  pe site-ul şcolii,. 

 

Soluţii: 

• Responsabilizarea părinţilor şi elevilor 

prin semnarea “Contractului 

educaţional”, conform  ROFUIP  

aprobat prin OME 4183 / 2022, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Statutului Elevului aprobat prin 

OMEN 4742/2016, precum şi a Legii 

Educaţiei nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

• Elaborarea şi actualizarea 

Regulamentului Intern; 

• Elaborarea şi actualizarea 

Regulamentului de Organizare şi 
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Funcţionare a Liceului Tehnologic 

„Elie Radu”; 

• Stabilirea unui program de pregătire a 

elevilor pentru participarea la 

concursuri şcolare şi profesionale.  

 

2.3.3 Resurse umane 

 
Puncte tari: 

• Cadre didactice bine pregătite din  

punct de vedere ştiinţific şi metodic; 

• Imlicarea cadrelor didactice în 

activităților proiectului ROSE; 

• Toate cadrele didactice ș-au format 

competențe necesare pentru 

predarea online, sincron , asincron 

și mixt. 

• Deschiderea personalului didactic 

pentru scrirea de proiecte. 

• Personal calificat în  proporţie de 100%; 

• Cadre didactice titulare în proporţie de 

69,23%; 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri 

de abilitare curriculară şi de formare 

continuă; 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare – perfecţionare; 

• Existenţa  unor relaţii interpersonale 

optime; 

• Personal didactic şi didactic auxiliar are 

competenţe de utilizare a calculatorului; 

• Interes pentru organizarea activităţilor 

şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

• Personal didactic auxiliar devotat şcolii. 

Puncte slabe: 

• Neasigurarea continuităţii la clase, 

datorită fluctuaţiei anuale a cadrelor 

didactice; 

• Repartizarea cadrelor didactice fără 

acordul directorului; 

• Fragmentarea posturilor neocupate în 

norme cu ore la două sau trei școli în 

cadru şedinţelor publice; 

• Carenţe în pregătirea metodică a unor 

cadre didactice tinere; 

• Aderarea cu dificultate/întârziere la 

proiecte comunitare. 

 

 

Oportunităţi: 

• Oferta anuală bogată pentru formarea 

cadrelor didactice;  

• Perspective oferite de reforma în 

educaţie; 

Ameninţări: 

• Dificultatea materială a cadrelor 

didactice tinere pentru a-şi plăti cursurile 

de formare şi perfecţionare;  
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• Instruirea cadrelor didactice pentru 

utilizarea tehnologiei și internetului și a 

Programului AEL; 

• Implicarea în promovarea de programe 

şi proiecte.    

 

• Reducerea implicării cadrelor didactice 

în diferite activităţi prin lipsa de timp şi 

de fonduri pentru recompensarea 

financiară a acestora; 

• Volum extrem de mare de documente ce 

trebuie elaborate, atât în format 

electronic cât şi letric; 

• Impactul negativ al mass-mediei asupra 

statutului de cadru didactic şi 

problemelor din educaţie; 

• Accentuarea decalajului informal şi 

educaţional dintre generaţii; 

• Conservatorismul unora dintre cadrele 

didactice. 

Valorificare: 

 Împărtăşirea experienţei cadrelor 

didactice în cadrul colectivului; 

 Lucrul în echipă şi comunicarea 

permanentă. 

 

Soluţii: 

 Motivarea cadrelor didactice pentru 

perfecţionare, formare şi implicare; 

 Promovarea pe criterii de competenţă 

şi susţinerea iniţiativelor valoroase; 

 Rezolvarea cu promptitudine, la timp 

şi corectitudine a conflictelor; 

 Construcţia şi dezvoltarea echipelor 

după abilităţi şi antrenarea lor în 

realizarea unor proiecte. 

 

2.3.4 Resurse materiale, financiare și informaționale 

 
Puncte tari: 

 Dotarea liceului prin proiectul ROSE ” 

Acces spre succes” cu 47 de tablete și 117 

laptopuri pentru elevii din grupul țintă; 

 Dotarea liceului de către Primăria de sector 

3: cu sisteme All in one pentru fiecare clasă, 

Table interactive, Camere WEB, 

Videoproiectoare și ecrane de proiecție; 

 Dotarea cu 22 de laptopuri și 5 tablete 

grafice; 

Puncte slabe: 

• Inexistenţa unei săli de lectură; 

• Dotarea atelierelor cu utilaje 

clasice, care asigură 

dobândirea competenţelor la 

limită; 

• Lipsa unei săli de festivităţi; 

• Alocarea insuficientă a 

resurselor financiare pentru 

dotarea laboratoarelor de 

specialitate şi atelierele şcoală; 
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  Depunerea unui proiect în parteneriat cu 

Primăria Sector 3, pentru obtinerea de 

finanțare nerambursabilă din fonduri 

europene, privind dotarea liceului cu tablete 

pentru  elevii, echipamente IT vizând 

predarea online și materiale sanitare pentru 

protecție, curățenie și dizinfecție; 

 Valorificarea fondurilor provenite din 

grantul proiectului ROSE pentru 

îmbunătățirea performanțelor elevilor; 

 Valorificarea finanțării suplimentare cu 

rechizite pentru toți elevii grupului țintădin 

proiectul ROSE(213 caiete dictando, 110 

caiete de matematică, 118 pixuri); 

 Valorificarea finanțării suplimentare a 

unității de învățământ preuniversitar pentru 

cei 55 de elevi bursieri cuprinși în acest 

program; 

 Utilizarea fondurilor extrabugetare obținute 

din închirierea spațiilor excedendare în 

filosul procesului instructiv - educativ 

 Fiecare cadru didactic beneficiază de laptop 

și licență aferentă; 

 Dotarea școlii cu laborator pentru proiectul 

ROSE; 

 Finanțarea școlii cu un grant de 688000 lei 

prin proiectul ROSE 

 Existenţa soft-urilor educaţionale pentru 

cultură de specialitate şi cultură generală; 

 Dotarea unităţii şcolare cu mobilier şi 

echipamente corespunzătoare pentru 

laboratoare şi pentru educaţie fizică; 

 Nivel de dotare al cabinetelor de specialitate 

şi atelierelor şcoală, cu mijloace de 

învăţământ relativ bune, dar necorelate cu 

noile programe şi cu dezvoltarea 

tehnologică; 

• Alocarea insuficientă a 

resurselor financiare pentru 

birotică (hârtie, cartuşe pentru 

imprimante). 
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 Utilizarea programului AEL; 

 Dotarea cu o nouă reţea de 31 calculatoare 

pentru laboratorul de informatică; 

 Dotarea fiecărei săli de clasă cu mijloace 

audio-video performante (19 

videoproiectoare şi ecrane de proiecţie având 

conexiune wireles); 

 Dotarea fiecărui cadru didactic cu telefon de 

serviciu; 

 Dotarea fiecărei catedre, a serviciilor 

secretariat, contabilitate şi bibliotecă cu 

tehnică de calcul; 

 Existenţa şi funcţionarea sistemului de 

supraveghere video; 

 Utilizarea sistemelor de supraveghere audio-

video în săli în perioada desfăşurării 

examenelor naţionale; 

 Existenţa şi funcţionarea Cabinetului de 

consiliere psihopedagogică; 

 Construcţia unei săli de sport 

multifuncţionale moderne – Centrul Sportiv 

Apollo, în incinta şcolii; 

 Asigurarea condiţiilor de siguranţă prin 

dotarea şcolii cu sistem de alarmare la 

incendiu şi senzori de detectare a fumului. 

Oportunităţi: 
• Colaborare bună cu Primăria Sectorului 3; 

• Încheierea acordurilor de colaborare şi 

obţinerea de sponsorizări din partea agenţilor 

economici şi a altor organizaţii; 

• Cadru legislativ care asigură obţinerea de 

fonduri extrabugetare în vederea dotării 

şcolilor; 

• Consilierea elevilor de către agenţii Poliţiei de 

proximitate; 

• Disponibilitatea Inspectoratului Sanitar de Stat 

şi a Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru 

oferirea de consultanţă.  

Ameninţări: 
• Cadru legislativ restrictiv în 

ceea ce priveşte utilizarea 

fondurilor extrabugetare;  

• Resurse financiare limitate 

pe anumite capitole de buget; 

• Uzura fizică în ritm accelerat 

a dotării atelierelor şcoală şi 

laboratoarelor de specialitate; 

• Lipsa de interes a elevilor 

pentru menţinerea bazei 

materiale în stare bună; 

• Lipsa de interes a părinţilor 

faţă de problemele şcolii.  
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Valorificare 

• Utilizarea softului educaţional în desfăşurarea 

orelor la cât mai multe discipline; 

• Utilizarea resurselor informatice în 

desfăşurarea orelor la cât mai multe discipline; 

• Parteneriate cu alte şcoli din Bucureşti şi 

judeţele limitrofe; 

• Sesiuni de comunicări şi referate pentru elevi 

şi profesori; 

• Organizarea evenimentului “Ziua Porţilor 

Deschise”; 

• Lecţii demonstrative la nivel de sector şi 

municipiu; 

• Acţiuni metodice şi ştiinţifice la nivel de 

sector şi municipiu. 

 

Soluţii 
• Implicarea factorilor de decizie 

din cadrul Primăriei Sectorului 

3 în viaţa şcolii; 

• Posibilitatea unităţii de a 

susţine în continuare cursuri de 

conducere auto pentru elevii 

şcolii de la clasele de 

învăţământ profesional; 

• Posibilitate de închiriere a unor 

spaţii ale şcolii pentru obținerea 

fondurilor extrabugetare; 

• Îndeplinirea obiectivelor din 

Planul de Acţiune a Şcolii; 

• Actualizarea pagini WEB cu 

informaţii despre şcoală, 

“Oferta educaţională” şi Planul 

de Acţiune a Şcolii. 

• Participarea la proiecte pentru 

atragerea de fonduri europene. 

 

2.3.5 Relaţii comunitare 

 
Puncte tari 

• Buna colaborare cu reprezentanţii 

Primăriei Sector 3; 

• Depunerea unui proiect în parteneriat 

cu Primăria Sector 3, pentru obtinerea 

de finanțare nerambursabilă din fonduri 

europene, privind dotarea liceului cu 

tablete pentru toți elevii, echipamente 

IT vizând predarea online și materiale 

sanitare pentru protecție, curățenie și 

dizinfecție; 

• Activităţi de voluntariat pentru 

ajutorarea persoanelor defavorizate din 

case de copii şi cămine de bătrâni; 

• Sprijin acordat de poliţia de proximitate 

în rezolvarea unor cazuri de disciplină 

Puncte slabe 

• Dezinteresul  părinţilor, al tutorilor 

legali, al asistenţilor sociali faţă de 

problemele şcolii; 

• Lipsa de facilităţi legislative acordate 

agenţilor economici care primesc 

elevi pentru instruire practică; 

• Dificultăți în găsirea unor agenți 

economici care să accepte 

desfășurarea stagiilor de practică a 

elevilor, în condițiile unui număr 

mare de elevi la clasă; 

• Neimplicarea Bisericii în ajutarea 

elevilor cu posibilităţi materiale 

scăzute. 

 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 209 

sau de rabat de la normele de 

comportare civică, în cazul unor elevi;  

• Încheierea de convenţii pe linie de 

protecţia muncii şi contracte de 

colaborare cu agenţii economici la care 

elevii şcolii noastre efectuează 

instruirea practică, 

• Colaborare eficientă cu Polițea locală 

care asigură securitatea şi siguranţa 

fizică a elevilor în şcoală,  

• Alocarea de fonduri pentru oferirea de 

servicii medicale, medicuna muncii, 

siguranță și securitate la solicitarea 

şcolii; 

• Elevii beneficiază de servicii medicale 

în cabinetul medical şcolar propriu. 

Oportunităţi  

• Primăria de sector manifestă interes 

pentru asigurarea condiţiilor de 

administrare financiară şi materială a 

şcolii; 

• Comunitatea locală (Primăria, Poliţia 

de proximitate, unii părinţi etc.) 

manifestă receptivitate la problemele 

şcolii. 

Ameninţări 

• Neasumarea răspunderii unor agenţi 

economici de a încheia convenţii pe 

linie de protecţia muncii cu şcoala; 

• Prejudicii de imagine şi morale aduse 

de mass-media învăţământului de stat; 

• Slaba motivare a părinţilor de a-şi 

orienta copii spre învăţământul 

profesional. 

Valorificare: 

• Receptivitatea şi interesul crescut al 

Primăriei de sector pentru 

îmbunătăţirea bazei materiale şi dotare 

cu mobilier şcolar, pentru asigurarea 

securităţii şi siguranţei fizice a elevilor; 

• Asigurarea consultanţei pe diverse 

probleme; 

• Obţinerea de contracte şi programe de 

colaborare; 

• Schimb de experienţă între elevi, părinţi 

şi cadre didactice. 

 

Soluţii: 

• Intensificarea şedinţelor cu părinţii la 

nivelul şcolii şi îmbunătăţirea 

colaborării; 

• Instituirea unor reglementări prin care 

şcoala să poată obliga părinţii să îşi 

respecte îndatoririle conform 

Contractului educaţional; 

• Stimularea agenţilor economici pentru 

acordarea de burse private elevilor 

care îşi desfăşoară instruirea practică 

şi dovedesc abilităţi practice 

deosebite. 
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PARTEA A III-A 

 

PLANURI OPERAŢIONALE 2022-2023 

 

3. ŢINTE STRATEGICE 

 
Din misiunea asumată se desprind ţintele strategice de desfăşurare a activităţii din Liceul 

Tehnologic „ELIE RADU” pentru următorii 5 ani: 

 

1. Formarea inițială și dezvoltarea profesională a elevilor la nivelul dimensiunii 

europene şi promovarea valorilor multiculturale  în  educaţia  elevilor, inclusiv prin 

învățământul online; 

2. Adoptarea de calificări profesionale cu inserţie pe piaţa muncii; 

3.  Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare, privind și învățarea online sincron, asicron și mixt în vederea 

îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ, de evaluare şi asigurare a 

calităţii educaţiei, prin adaptarea şcolii la nevoile de dezvoltarea personală şi 

profesională a elevilor, cu accent pe “Învăţarea centrată pe elev”; 

4. Prevenirea şi reducerea absenteismului, a actelor de violență şi a părăsirii timpurii a 

şcolii, inclusiv prin implementarea activităților remediale și de sprijin, de consiliere și 

dezvoltare personală și extrașcolare din proiectul ROSE (continuare anul V); 

5. Dezvoltarea de parteneriate; 

6. Creşterea rolului formativ şi educativ la elevi, prin organizarea de activităţi 

remediale și de sprijin, consiliere și dezvoltare personală, extraşcolare şi 

extracurriculare, cât mai atractive şi în folosul elevilor, activități incluse în proiectul 

ROSE, inclusiv prin predarea- învățarea online; 

7. Modernizarea bazei tehnico-materiale conform exigenţelor ştiinţei şi tehnicii  actuale, 

inclusiv pentru dotarea liceului privind utilizarea tehnologiei și internetului pentru 

predarea – învățarea –evaluarea online. 

 

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR: 
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a. Țintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi 

locale ; 

b.  Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile ; 

c.  Folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei ; 

d.  Conduc la creşterea calităţii educaţiei; 

e. Conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse ;  

f.  Contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului organizaţiei. 

g. Predarea sincron în contextul pandemiei de Covid – 19, cțnd este cazul. 

 

3.1. OPŢIUNI STRATEGICE ŞI MODALITĂŢI DE REALIZARE 

2018 - 2023 

STRATEGIE-  ETAPELE STRATEGIEI: 
a. identificarea problemelor ; 

b. elaborarea de proiecte şi planuri de acţiune; 

c.  identificarea resurselor umane, financiare şi de timp; 

d.  aplicarea strategiei; 

e. monitorizarea modului de aplicare a strategiei; 

f. evaluarea rezultatelor şi formularea concluziilor. 

 

REPERE TEMATICE 
 Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile și politicile europene  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii  

 Promovarea învățământului pe tot parcursul vieții  

 Utilizarea noilor tehnologii  și Internetului în procesul de predare – învățare – evaluare, inclusiv 

online . 

ȚINTE STRATEGICE 

1. Formarea inițială și dezvoltarea profesională a elevilor la nivelul dimensiunii 

europene şi promovarea valorilor multiculturale  în  educaţia  elevilor, inclusiv prin 

învățământul online; 

 

Argument: Aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, libera circulaţie a forţei de 

muncă, presupun: respectarea Standardelor de Pregătire Profesională, evaluarea 

elevilor pe baza unor probe care să respecte criteriile de performanţă şi condiţiile de 

aplicabilitatea ale acestora; pregătirea tinerilor conform cerinţelor europene în vederea 

asigurării recunoaşterii şi echivalării calificărilor profesionale dobândite. 
Acţiuni: 

 O 1.1.Oferirea de CDȘ/CDL- uri (și în format digitat) adecvate, privitoare la integrarea 

pe piaţa forţei de muncă europene; 
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 O 1.2. Asigurarea și evaluarea calităţii educaţiei la nivelul european prin  perfecţionarea 

continuă a resurselor umane implicate, incusiv pentru învățarea online; 

 O 1.3. Identificarea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea unei baze de 

date şi iniţierea de legături cu şcoli din Uniunea Europeană; 

 O 1.4. Crearea unei structuri funcţionale pentru aderarea la proiecte şi programe 

europene prin intermediul agenţiilor naţionale, înclusiv pentru dotarea liceului pentru 

învățământul online. 

 

 2. Adoptarea de calificări profesionale cu inserţie pe piaţa muncii 

 

Argument: Orientarea şcolară şi profesională a elevilor trebuie să pună accent pe 

dezvoltarea globală a personalităţii elevului, coroborată cu cerinţele sociale şi aspiraţiile 

individuale ale acestuia. Oferta educaţională a şcolii trebuie să răspundă cerinţelor 

actuale interne şi europene, să urmărească formarea de abilităţi şi deprinderi specifice 

calificărilor profesionale recunoscute în Uniunea Europeană, cât şi atitudini 

comportamentale adecvate. 

Acţiuni: 

 O 2.1. Elaborarea proiectului curricular al şcolii, inclusiv pentru învățarea online;  

 O 2.2. Perfecţionarea cadrelor didactice în perspectiva specializărilor şi calificărilor 

adoptate, inclusiv pentru învățarea online; 

 O 2.3. Achiziţionarea de echipamente moderne adecvate instruirii în domeniile alese, 

inclusiv softuri educaționale, filme, materiale didactice digitale pentru învățarea online; 

 O 2.4. Realizarea pregătirii şi instruirii practice în colaborare cu agenţii economici. 

 

3. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi 
perfecţionare, privind și învățarea online sincron, asicron și mixt în vederea 
îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ, de evaluare şi asigurare a calităţii 
educaţiei, prin adaptarea şcolii la nevoile de dezvoltarea personală şi profesională a 
elevilor, cu accent pe “Învăţarea centrată pe elev”; 

 

Argument: Procesul instructiv-educativ, pentru a corespunde nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională, trebuie să aibă un caracter activ, centrat pe elev. În elaborarea 

strategiilor didactice, profesorul trebuie să ţină seama de următoarele principii: elevii 

învaţă mai bine când consideră că învăţarea corespunde nevoilor lor, când fac ceva şi 

sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; ei au stiluri de învăţare diferite (auditiv, 

vizual, practic sau prin contact direct), viteze de învăţare diferite, pot învăţa din 

experimente diferite; elevii învaţă mai bine când li se acordă timp pentru a “ordona” 

informaţiile noi şi a le asocia cu cunoştinţele anterioare. 

Acţiuni: 
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• O 3.1. Formarea cadrelor didactice privind implementarea evaluării şi asigurării calităţii 

educaţiei, inclusiv pentru învățarea online sincron, asicron și mixt; 

• O 3.2. Adaptarea educaţiei oferite elevilor conform nevoilor lor de dezvoltare personală 

şi profesională; 

• O 3.3. Oferta de CDŞ/CDL- uri conform necesităţilor beneficiarilor de educaţie; 

• O 3.4. Elaborarea Ofertei Educaţionale în funcţie de interesele elevilor, părinţilor și 

coroborate cu cerinţele interne şi externe ale economiei; 

• O 3.5. Orientarea şi consilierea elevilor privind cariera; 

• O 3.6. Consilierea elevilor pentru adoptarea unui comportament civic şi moral. 

 

4. Prevenirea şi reducerea absenteismului, a actelor de violență şi a părăsirii timpurii a 

şcolii, inclusiv prin implementarea activităților remediale și de sprijin, de consiliere și 

dezvoltare personală și extrașcolare din proiectul ROSE 

 

Argument: Prevenirea şi reducerea absenteismului, a violenței şi a părăsirii timpurii a 

şcolii sunt ţinte la nivel european în domeniul educaţiei, pe care şi România le-a adoptat 

din necesitatea finalizării corespunzătoare a pregătirii socio-profesionale a tinerilor şi 

facilitării integrării lor pe piaţa forţei de muncă. Liceul Tehnologic ”Elie Radu” își 

propune realizarea acestei ținte și prin desfășurarea activităților remediale și de sprijin, 

de consiliere și dezvoltare personală și extrașcolare prevăzute în proiectul ROSE.  

Acţiuni: 

 O 4.1. Realizarea activităților de prevenire și reducere a absenteismului prin derularea 

activităților de consiliere, suport psihologic, activități extracurriculare atractive și de 

interes pentru elevi cuprinse in proiectul ROSE; 

 O 4.2. Monitorizarea săptămânală de către diriginţi a prezenţei elevilor la cursuri; 

 O 4.3.  Colaborarea dirigintelui cu părinţii şi consilierul psihopedagog; 

 O 4.4. Realizarea de parteneriate cu organizaţii care să consilieze elevii în problemele 

vizate; 

 O.4.5. Realizarea de lecţii atractive, conform stilurilor de învăţare ale elevilor, cu accent 

pe aplicabilitatea practică a conţinuturilor predate; 

 

 

5. Dezvoltarea de parteneriate 

 

Argument: Dezvoltarea de parteneriate locale contribuie la întărirea relaţiilor de 

colaborare, îmbogăţirea schimbului de experienţă, informarea comunităţii asupra 

tipului de educaţie pe care-l oferă şcoala, la cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor etc. 

Acţiuni: 

 O 5.1. Implicarea agenţilor economici în elaborarea CDL- urilor; 
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 O 5.2. Colaborarea cu elevii, părinţii şi profesorii şcolii pentru realizarea de activităţi în 

scopul cultivării tradiţiilor locale; 

 O 5.3. Realizarea de parteneriate cu alte şcoli şi cu comunitatea locală; 

 O 5.4. Identificarea  căilor  de  îmbunătăţire  a  relaţiilor  părinţi - profesori, părinţi – 

elevi, părinţi – consilier  psihopedagogic.  

 

 

6. Creşterea rolului formativ şi educativ la elevi, prin organizarea de activităţi 

remediale și de sprijin, consiliere și dezvoltare personală, extraşcolare şi 

extracurriculare, cât mai atractive şi în folosul elevilor, activități incluse în proiectul 

ROSE, inclusiv prin predarea- învățarea online; 

 

 

Argument: Profesorii de specialitate implicați în activitățile pedagogice remediale și de 

sprijin, consiliere și dezvoltare personală, extraşcolare şi extracurriculare, din cadrul 

proiectului ROSE, la disciplinele de bacalaureat, trebuie să găsească metodele cele mai 

adecvate pentru a-i motiva pe elevi să frecventeze şcoala şi să participe activ la formarea 

lor, în vederea obținerii de performanțelor școlare. Activităţile şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare contribuie la descoperirea de talente, abilităţi, tipuri de manifestare în 

diverse contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi. 

Acestea pot îmbrăca diverse forme antrenante, capabile să stimuleze creativitatea şi să-

i dezvăluie individului posibilităţi nebănuite, cultivându-i încrederea în propriile forţe. 

Acţiuni: 

 O 6.1. Stabilirea unei oferte extraşcolare şi extracurriculare de larg interes pentru elevi; 

 O 6.2. Formarea cadrelor didactice pentru organizarea de activităţi educative,  inclusiv 

online, cât mai atractive şi de interes pentru elevi; 

 O 6.3. Identificarea unor surse de finanţare pentru derularea programelor educative din 

bugetul proiectului ROSE; 

 O 6.4. Realizarea unor programe educative în colaborare cu comunitatea locală. 

 

7. Modernizarea bazei tehnico-materiale conform exigenţelor ştiinţei şi tehnicii  

actuale, inclusiv pentru dotarea liceului privind utilizarea tehnologiei și internetului 

în procesul predarea – învățarea –evaluarea online. 

 

Argument: Pentru atingerea finalităţilor prescrise de legea educației, pentru 

atractivitatea şi eficienţa învăţării, cât şi pentru dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor 

se impune asigurarea bazei tehnico – materiale și înnoirea permanentă a acesteia în 

concordanță cu progresul tehnic. 

Acţiuni: 
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 O 7.1. Dotarea cabinetelor şcolare, a laboratoarelor şi a atelierelor prin alocarea de 

resurse financiare provenite din bugetul proiectului ROSE; 

 O 7.2. Organizarea conţinuturilor în vederea învăţării asistate pe calculator, inclusiv 
pentru predarea – învățarea –evaluarea online. 

 O 7.3. Asigurarea condiţiilor  pentru aplicarea  programului AEL, și softurilor 

educaționale, materiale didactice în format digital pentru învățarea online; 

 O 7.4. Dezvoltarea competenţelor de operare pe calculator a profesorilor şi maiştrilor 

instructori. 

 
 

3.2. PLANURI OPERAŢIONALE   
 

3.2.1. Planuri operaţionale de realizare a misiunii 
 

 O 1.1. Oferirea de CDȘ/CDL- uri (și în format digitat) adecvate privitoare la 

integrarea pe piaţa forţei de muncă europene  

 

Nr. 

crt 
ACTIVITATEA RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
  Organizarea 

echipelor de lucru pe 

arii curriculare. 

- Director 
- Vicepreşedinte 

comisia de 

curriculum 

Octombrie 

2022, 2023 

- Membrii Comisiei de 

curriculum 
- Echipele de proiect 

- Programul de 

activitate al 

echipelor 

2 

  Diagnosticarea 

necesităţilor de 

conţinut ale 

CDȘ/CDL- urilor. 

- Director 
- Comisia de 

curriculum 

Noiembrie   

2022, 2023 

- Membrii Comisiei de 

curriculum 
- Echipele de lucru, fax, 

telefon, chestionare 

- Sondaj privind 

necesităţile de 

conţinut; Analiza 

SWOT 

3 

  Selectarea şi 

dezvoltarea 

conţinuturilor 

CDȘ/CDL și în 

format digital privind 

integrarea socială, în 

condiţiile dimensiunii 

europene 

- Director  
Aprilie   
2023,  

- Echipele de proiect 
- Material informativ 

- CDȘ/CDL 

4 

  Realizarea 

demersurilor în 

vederea aprobării de 

către inspectorul de 

specialitate 

- Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Mai  
2023 

- Echipe de elaborare 
- Calculator, imprimantă 

-  CDȘ/CDL-urile 

avizate 

 

O 1.2. Asigurarea și evaluarea calităţii educaţiei la nivelul european prin  

perfecţionarea continuă a resurselor umane implicate, incusiv pentru învățarea online; 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

 Proiectarea unor 

programe de 

formare a 

cadrelor didactice 

la nivelul 

comisiilor 

metodice 

 

-Responsabilii 

comisiilor metodice 
Octombrie 
2022, 2023 

- Programe de 

activitate comisii 
- Calculator, logistică 

Număr de participanţi la 

programe de formare a 

cadrelor didactice. 

2 

  Participarea la 

cursuri de 

perfecţionare 

didactică şi în 

specialitate și 

pentru învățarea 

online, organizate 

de Casa Corpului 

Didactic, 

Universități şi alte 

instituţii abilitate 

-Director 
- Responsabil 

-Comisie dezvoltare 

profesională și evoluție 

în carieră 

Conform 

calendarului 

- Suport curs 
- Ofertă de cursuri 
- Metodişti 
- Cadre didactice 
- Softuri educționale 

- Materiale didactice 

digitale 

Număr de participanţi şi 

adeverinţe, certificate. 

3 

  Susţinerea 

inspecţiilor în 

vederea obţinerii 

gradelor didactice 

- Director 
- Responsabil -Comisie 

dezvoltare profesională 

și evoluție în carieră 

Conform 

grafic inspecţii 

- Grafic de inspecţii 
- Metodişti 
- Elevi 

Calificativele obţinute. 

4 

  Informarea 

permanentă a 

cadrelor didactice 

în legătură cu 

noutăţile din 

domeniile 

specifice 

- Responsabil Comisie 

dezvoltare profesională 

și evoluție în carieră 
- Responsabili comisii 

metodice 

An școlar 

2022-2023 

 

- Materiale 

informative, 

abonamente, reviste 

de specialitate, oferta 

Casei Corpului 

Didactic, Internet. 

Număr de cadre 

didactice participante la 

târguri, expoziţii, 

simpozioane. 

5 

  Elaborarea de 

strategii de 

evaluare la nivel 

de comisii 

metodice 

- Responsabili comisii 

metodice  
- Director adjunct 

Octombrie 
2022 

- Programe şcolare 
- Standarde de 

pregătire 

profesională 
- Criterii de evaluare 

Teste de evaluare 
Fişe de progres 

6 

   Instruirea 

cadrelor didactice 

în vederea 

susţinerii de lecţii 

tip AEL 

- Responsabil 

informatică 

An școlar 

2022-2023 
 

- Informaticieni 
- Elevi, profesori 
- Reţea de calculatoare 

Număr lecţii tip AEL. 

 

 

O 1.3. Identificarea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea unei baze de 

date şi întreţinerea de legături cu şcoli din Uniunea Europeană 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Evaluarea în plan 

financiar a necesarului 

pentru crearea şi 

dezvoltarea bazei de 

date 

- Director 
- Administrator 

financiar 

Noiembrie  

2022, 2023 

- Buget 
- Calculator 
- Logistică  

Venituri proprii 

2 

   Identificarea 

surselor de 

sponsorizare 

- Director 
- Consilier 

educativ 
Martie 2023,  

- Prognoze 

economice 
- Programe- Primărie 

Lista de sponsori 

3 

   Formarea unei 

echipe de lucru pentru 

implicarea şcolii în 

programe de 

parteneriat cu şcoli 

din Uniunea 

Europeană 

- Director  
Decembrie 

2022 

- Profesori  

- Calculator 
- Logistică 
- Internet 

Liste cu parteneri 

contactaţi 

4 
  Identificarea surselor 

de documentare 
- Responsabil 

echipă de proiect 

Februarie 
- 

Martie 2023 

- Echipa de proiect 
- Calculator 

- E-mail 
- Informaticieni 

Oferte 

5 
Valorificare grantului 

din proiectul ROSE 
- Responsabil 

echipă de proiect 

An școlar 

2022-2023 
 

- Echipa de proiect și 

de implementare 
 

Plan de achiziții  

6 

Premierea a 55de 

elevii la ” Galei 

Premianților ” cu 

fonduri obținute din 

Program privind 

finanțarea 

suplimentară a 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar cu 

performanțe deosebite 

la învățătură 

- Responsabil 

echipă de proiect 

Octombrie – 

Decembrie 

2022 

- Echipa de proiect și 

de implementare 

 
Buget 

 

 

O 1.4. Crearea unei structuri funcţionale pentru aderarea la proiecte şi programe 

europene prin intermediul agenţiilor naţionale, înclusiv pentru dotarea liceului pentru 

învățământul online. 
Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
   Monitorizarea 

activităţii comisiei 

pentru implicarea 

- Director 
- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

Conform 

graficului de 

lucru 

- Program de 

activitate 

Fişe de evaluare a 

activităţii 
Raport de activitate 

semestrial 
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şcolii în programe 

de parteneriat 
extraşcolare 

extracurriculare 

2 
   Reactualizarea 

paginilor de WEB și 

Facebook ale şcolii 
- Informatician  Lunar 

- Internet 
- Reţea de 

calculatoare 

Număr vizitatori 

SITE și Facebook 

3 

  Crearea unor 

cercuri de lectură , 

de istorie și limbi 

moderne de 

circulaţie 

internaţională 

- Director adjunct 

Octombrie     
2022,  2023 

 

- Elevi 
- Profesori limbi 

moderne 
- Bibliotecă  

Număr de elevi 

participanţi la 

activităţi 

4 
   Sărbătorirea “Zilei 

Europei” 

- Director 

- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

Mai   
2023 

 

- Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Număr de 

participanţi. 

5 

  Elaborarea 

proiectelor și 

programelor 

extrașcolare 

- Membrii comisiei de 

lucru 
Conform 

calendarului 

- Echipa de proiect 
- Reţea de 

calculatoare 

- Baza de date 

(SIIIR) 

Proiecte 

 

 O 2.1. Elaborarea proiectului curricular al şcolii, inclusiv pentru învățarea online;

  
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

  Efectuarea de 

sondaje la agenţi 

economici şi pe 

piaţa forţei de 

muncă, opţiunile 

părinţilor şi elevilor 

- Director 

- Director adjunct 
- Comisia de 

curriculum 

Octombrie     
2022 

 

- Chestionare, 

oferte de angajare, 

prognoze, fax, 

telefon 
- Cadre didactice  

Nota de 

fundamentare a 

planului de 

şcolarizare. 

2 

   Elaborarea de 

chestionare privind 

opţiunile părinţilor 

şi elevilor 

- Consilier educativ 
- Diriginţi 

Noiembrie   

2022 

-  Pachete de 

opţionale 
-  Cereri 
-  Logistică  

Existența 

chestionarelor. 

3 
   Elaborarea Ofertei 

Educaţionale 
- Comisia de 

curriculum 
Ianuarie    

2023 

- Prognoze 

economice 
- Profesori  

Pachete de opţionale. 

4 

  Avizarea ofertei 

curriculare a şcolii 

de către inspectorii 

de specialitate 

- Responsabili comisii 

metodice 

- Directori 

Mai      
2023 

- Echipe de lucru 

pe arii curriculare 

- Logistică  

CDȘ/CDL-uri. 

5 
  Popularizarea  

Ofertei educaţionale 
- Director 

Aprilie – Iunie   

2023 

 

- Paginile de WEB 

și de Facebook 

ale şcolii; 
Număr activităţi. 
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- Comisia de 

popularizare a 

imaginii şcolii 

- Stand la Târgul 

Ofertelor 

Educaţionale; 

- Revista şcolii; 
- Pliante; 
- Fluturași; 
- Broșură 

6 
   Monitorizarea 

situaţiei 

absolvenţilor 

- Director  
- Diriginţi  

Octombrie 

2022 
- Calculator 
- Telefon, fax 

Situații statistice. 

 

 

 

 O 2.2. Perfecţionarea cadrelor didactice în perspectiva specializărilor şi 

calificărilor adoptate, inclusiv pentru învățarea online; 

 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Identificarea 

domeniilor în care 

este necesară 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

- Director 
- Responsabil comisie 

de perfecţionare 
Permanent 

- Nomencla- 
toare de calificări 

profesionale 

- Logistică 
- Analize 
- Fişe de evaluare  

Centralizator. 

2 

   Orientarea 

cadrelor didactice 

spre cursuri post-

universitare de 

specialitate 

- Director 
- Responsabil comisie 

perfecţionare 

Octombrie, 

Noembrie 

anual 
2022 

 

- Ofertă de cursuri 

pentru masterat şi 

postuniversitare. 

  Număr de 

adeverinţe, atestate. 

3 

  Analiza resurselor 

umane existente din 

perspectiva 

specializărilor 

/calificărilor 

- Director 
- Director adjunct 

Ianuarie - 

martie  2023 

- Responsabili 

comisii metodice; 
- Schema de 

încadrare 

  Încadrarea conform 

centralizatorului. 

4 

   Formarea 

profesorilor pe 

probleme de 

comunicare cu 

elevii 

- Consilier 

psihopedagogie 

Noiembrie 

2022 
 

 - Cursuri de 

consiliere şi 

orientare şcolară;  
- Suport de curs 

  Adeverinţele     

participanţilor. 

5 

   Crearea condiţiilor 

de studiu a 

planurilor cadru, a 

curriculumului, a 

noutăţilor în 

domeniu 

- Responsabili arii 

curriculare; 
- Şefii de catedră 

- Director  

Permanent 

- Planuri cadru 
- Manuale 
- Materiale 

informative 

Rezultate la clasă. 
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 O 2.3. Achiziţionarea de echipamente moderne adecvate instruirii în domeniile 

alese, inclusiv softuri educaționale, filme, materiale didactice digitale pentru 

învățarea online; 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
   Evaluarea necesarului 

de mijloace didactice pe 

comisii metodice 

- Responsabilii 

comisiilor metodice 

Octombrie – 

Iunie  
2022-2023 

- Echipă de 

lucru 
Listă cu necesarul de 

mijloace didactice 

2 
   Identificarea 

noutăţilor în domeniu 

- Directori 
- Comisia pentru  

     curriculum 
Permanent 

-Reviste de 

specialitate 
- Oferte    

informaţionale 

- Internet 

Proiectul de buget 

3 
   Identificarea 

ofertanților de mijloace 

didactice 

- Director 
- Administrator 

financiar 

Noiembrie  

An școlar 

2022-2023 

- Cataloage 
- Oferte 

Oferte 
Contracte 

4 

  Achiziţionarea de 

aparatură şi SDV – uri 

pentru cabinetele de 

specialitate şi atelierele 

şcoală 

- Director 
- Administrator 

financiar 

An 

 școlar 
2022-2023 

 

- Buget local şi 

de venituri 

proprii 

- Mijloace de 

transport 

Facturi 
Contracte 

5 
  Dotarea laboratoarelor 

de specialitate 

- Laborant 
- Responsabilii 

comisiilor  metodice 

An 

 școlar 
2022-2023 

 

- Buget de stat 
- Mijloace de 

transport 

Lista de inventar pe 

laborator 

6 
Întocmirea Planului de 

achiziții pentru 

proiectul ROSE 
- Cabinet 

An 

 școlar 
2022-2023 

- Buget GRANT Lista de achiziții 

 

O 2.4. Realizarea pregătirii şi instruirii practice 

în colaborare cu agenţii economici 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
  Contactarea agenţilor 

economici de profil 
- Director 
- Maiştri instructori 

Octombrie   

2022 
- Chestionare 
- Echipă maiştri 

  Număr de avize 

favorabile. 

2 

   Încheierea de 

protocoale de 

colaborare şi convenţii 

pe linie de sănătatea şi 

securitatea muncii 

- Director 
- Maiştri instructori 

Octombrie 
2022 

 

- Logistică 
- Maiştri instructori 

- Programe de 

colaborare 

  Număr protocoale 

şi convenţii 

semnate bilateral. 
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3 

  Asigurarea 

condiţiilor de studiu, 

de igienă şcolară şi 

protecţie a muncii 

pentru elevi 

- Diriginți  
- Maiştri instructori 
- Medic şcolar 
- Responsabil comisie 

SSM 

An 

 școlar 
2022-2023 

 

- Programe 
- Fişă de protecţia 

muncii; 

  Parcurgerea 

integrală a 

programei de 

instruire. 
 Starea de sănătate 

a elevilor. 

4 
  Monitorizarea 

gradului de integrare a 

elevilor în societete 

- Director 
- Şef comisie metodică 

An 

 școlar 
2022-2023 

 

- Diriginţi, secretariat, 

maiştri instructori 

- Reprezentanţi agenţi 

economici 

Baza de date. 

5 

    Monitorizarea 

respectării 

prevederilor 

protocoalelor de 

colaborare şi a 

convenţiilor cadru 

- Şefii de arii 

curriculare 
- Director  

septembrie –

iunie  
2022-2023 

 

- Reprezentanţi agenţi 

economici 
- Deplasări  

Număr protocoale 

si convenţii 

realizate. 

 

 

• O 3.1. Formarea cadrelor didactice privind implementarea evaluării şi asigurării 

calităţii educaţiei, inclusiv pentru învățarea online sincron, asicron și mixt; 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

Actualizarea la nivelul 

şcolii a componenţei 

comisiei de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

educaţiei şi validarea ei în 

Consiliul profesoral 

- Director 
- Director adjunct 

Septembrie -

2022 
 

- Ordonanţa 75/2005 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare 
- OMECT 6308 

/19.12.2008 
-  Logistică  
-  Profesori 

   Proces verbal din 

Consiliul Profesoral. 
Decizia de 

constituire. 

2 

    Formarea cadrelor 

didactice nou venite în 

unitatea şcolară pe 

domeniul asigurării 

calității. Înmânarea fișelor 

privind comisiile 

- Director 
- Responsabilul 

CEAC 

Octombrie  
2022 

 

- Manualul de 

autoevaluare  
- Dosarul de decizii 

 Fișe comisii 

3 

   Diseminarea informaţiei 

la nivelul Consiliului de 

Administraţie şi a 

Consiliului Profesoral, cu 

actualizarea componenţei 

CEAC 

- Director  
- Responsabilul 

CEAC 

Septembrie 

2022 
 

- Logistică 
- Materiale 

informative  
- Profesori 

Procese verbale  

4 
  Organizarea de întâlniri 

ale CEAC - stabilirea 

atribuţiilor individuale 

- Director 
- Responsabilul 

CEAC 
Lunar 

- Elevi 
- Profesori 

- Graficul 

activităţilor 

Procese verbale 
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-  Echipele de 

lucru 

5 
  Prelucrarea modului de 

completare a Fişei de 

observare a lecţiei 
- Director 

Octombrie 
2022 

- Şefi de catedră 

- Logistică 

Fișa de asistență la 

ore 

6 

   Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin 

demultiplicarea la nivelul 

şcolii a schimbului de 

experienţă  

- Director 
- Responsabilul 

cu 

perfecţionarea 

Noiembrie 
Decembrie 

2022 

 

- Suport curs 

- Logistică 
- Formator 

Număr adeverinţe 

7 

 Perfecţionarea cadrelor 

didactice pe probleme de 

Consiliere şi orientare, 

prin demultiplicarea la 

nivelul şcolii a 

schimbului de experienţă 

- Director 
- Director adjunct 

Octombrie  
2022 

 

- Ordonanţa 75/2005  
- OMECT 6308 /2008 
- OMECI 5132/2009 

privind activităţile 

specifice funcţiei de 

diriginte 
- Logistică  

- Profesori 

Procese verbale ale 

Consiliului 

Profesoral 
 

8 
Efectuarea de asistenţe şi 

interasistenţe la ore 
- Director 
- CEAC 

Conform 

graficului 
- Profesori 
- Maiştri instructori 

Număr asistenţe 
Fișa de asistență la 

ore 

9 
Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare internă 

- Director 

- Responsabilul 

CEAC 

15 decembrie 

15 martie  
15 iunie  

2022-2023 

 

- Logistică 
- Fişe de observaţii ale 

lecţiilor 

- Analize ale şefilor de 

catedră 

Rapoarte de 

monitorizare internă 

(RMI) 

10 
Elaborarea Raportului 

Procesului de 

autoevaluare 

- Director 
- Responsabilul 

CEAC  

- Echipele de 

lucru 

Octombrie   

2022 
 

 

- Analize ale şefilor de 

catedră 
- Portofolii 
- Fişe de observaţii ale 

lecţiilor 

- Planul de acţiune a 

şcolii 

RPA 

11 
Elaborarea Raportului 

anual de evaluare internă 

- Director 
- Responsabilul 

CEAC  
- Echipele de 

lucru 

Octombrie   

2022 
 

 

- Analize ale şefilor de 

catedră 
- Portofolii 
- Planul de acţiune a 

şcolii 

- Platforma ARACIP 
 

RAEI 

12 
Organizarea inspecţiei de 

validare a Raportului de 

autoevaluare  

- Director 
- CEAC 

Noiembrie  

2022 
 

 

- Dovezi de activitate 

ale: directorului, 

CEAC, 

Coordonatorului 

pentru proiecte și 

programe, 

personalului şcolii. 

Raport (RIVRA) 
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13 
Organizarea vizitei de 

monitorizare externă 
- Director 
- CEAC 

Aprilie - Mai   
     2023 

 

- Dovezi de activitate 

ale: directorului, 

CEAC, 

Coordonatorului 

pentru proiecte și 

programe, 

Personalului şcolii. 
 

Raport (RME) 

 

 

 

 

 

O 3.2. Adaptarea educaţiei oferite elevilor la nevoile lor de dezvoltare personală şi 

profesională 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Valorificarea, în actul 

de predare – învăţare-

evaluare, a 

competenţelor 

dobândite la cursurile 

de formare        

- Director 

- Director adjunct 
- Profesorii şcolii 
- Maiştri instructori 
- Diriginţi 

Permanent  

- Chestionare 
- Fişe de lucru 
- Fişe de 

recuperare 
- Fişă de 

autoevaluare 
- Fişe 

recapitulative 

- Referate 
- Miniproiecte 
- Portofolii 

  Fişa de observare a 

lecţiei 

2 

  Coroborarea 

strategiilor didactice 

utilizate în  proiectarea 

unităţilor de învăţare cu 

stilurile de învăţare ale 

elevilor 

- Director 
- Director adjunct 
- Șefi de catedre 

Permanent  

-  Proiect didactic 
-  Proiecte ale  

unităţilor de 

învăţare 
- Planificări 

calendaristice 

  Fişa de observare a 

lecţiei 

3 

  Organizarea sălilor de 

clasă pentru a permite 

lucrul frontal, 

individual, pe grupe sau 

în perechi 

- Director  

- Administrator de 

patrimoniu 
Permanent  

- Logistică 
- Mobilier şcolar 
- Fişă de lucru 
- Profesori, elevi  

  Număr săli de clasă 

şi laboratoare 

4 

  Întocmirea și 

actualizarea 

portofoliilor 

profesorilor şi elevilor  

- Director 

- Responsabilul 

CEAC 

An 

 școlar 
2022-2023 

 

- Elevi 
- Profesori 
- Maiştri 

instructori 

Portofolii 
Fișe de monitorizare a 

documentației 

specifice 
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5 

Utilizarea mijloacelor 

audio vizuale în 

procesul de predare – 

învățare 

- Director 

- Director adjunct 
- Profesorii școlii 

Zilnic  

- Profesori 
- Videoproiectoare  
- Ecrane de 

proiectie 

Videoproiectoare 
Laptop-uri 

5 

  Evaluarea continuă a 

elevilor de către cadrele 

didactice pe baza unor 

probe referitoare la 

criteriile de performanţă 

şi condiţiile de 

aplicabilitate din 

Standardele de pregătire 

profesională 

- Director 
- Comisia de analiză a 

ritmicităţii notării si 

frecvenţei 

Permanent   

- Şefi de catedră 
- Profesori 
- Maiştri 

instructori 
-  Instrumente de 

evaluare 
- Cataloagele 

claselor  

Lucrări scrise, 
Teste; 
Referate, 
Portofolii; 
Cataloage 
Rapoarte ale comisiei 

de analiză a 

ritmicităţii notării şi 

frecvenţei 
Procese verbale ale 

Consiliului Profesoral 

6 

  Respectarea 

principiului egalităţii de 

şanse, acceptând faptul 

că fiecare copil este 

diferit şi are stilul lui de 

învăţare 

- Director adjunct 
- Profesorii şcolii 

- Maiştri instructori 

Permanent  

- Fişe individuale 
- Fişe de 

recuperare 

- Elevi , profesori, 

maiştri 

instructori 

  Număr sesizări și 

reclamaţii 

 

O 3.3. Oferta de C.D.Ş/CDL- uri conform necesităţilor beneficiarilor de educaţie 
 

Nr. 
crt 

ACTIVITATI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 
INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
  Organizarea 

echipelor de lucru pe 

arii curriculare 

- Director 

- Vicepreşedinte al 

Comisiei de 

curriculum 

Octombrie -

Decembrie 

2022 

- Membrii 

Comisiei de 

curriculum 

- Echipele de 

lucru 

Programul de 

activitate al echipelor 

2 

  Diagnosticarea 

necesităţilor de 

conţinut ale 

CDŞ/CDL- urilor 

- Director 
- Comisia de 

curriculum 

- CEAC 

Noiembrie 

2022 

- Membrii 

Comisiei de 

curriculum 

- Echipele de 

lucru, fax, 

telefon, 

chestionare 

Sondaj privind 

necesităţile de 

conţinut 

3 

Prezentarea ofertei 

CDŞ la clasele de 

profil sportiv şi la 

şedinţele cu părinţii  

- Diriginţi  
- Comisia  de 

curriculum 

Noiembrie 

2022 

- Diriginţi 
- Cadre didactice 
- Chestionare, 

cereri 

Portofoliul Comisiei 

de curriculum 

4 

Analiza opţiunilor 

elevilor şi părinţilor 

în şedinţele ariilor 

curriculare şi în 

Consiliul profesoral 

- Comisia  de 

curriculum 
- Consiliul profesoral 

Ianuarie  

2023 

- Membrii 

Comisiei de 

curriculum 
- Echipele de 

lucru 

Procese-verbale 
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5 

  Selectarea şi 

dezvoltarea 

conţinuturilor CDŞ / 

CDL pentru 

asigurarea pregătirii 

profesionale şi 

şcolare a elevilor 

- Director  
- Comisia  de 

curriculum 

Aprilie   
2023 

- Echipele de 

lucru 
- Programă și 

suport de curs 

CDŞ (programa, 

suport de curs) 
CDL (programa, 

suport de curs) 

 

6 

  Realizarea 

demersurilor în 

vederea aprobării de 

către inspectorii de 

specialitate 

- Cadre didactice 

implicate 
Mai – Iunie   

2023 

- Echipe de lucru 

- Calculator, 

imprimantă 

CDŞ-uri avizate 
CDL-uri avizate 

 

 

 

O 3.4. Întocmirea Ofertei Educaţionale în funcţie de interesele elevilor, părinţilor, 

coroborate cu cerinţele interne şi externe ale economiei 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

  Realizarea de sondaje, 

culegerea de informaţii 

la agenţii economici, pe 

piaţa forţei de muncă, 

din presă, oferte, mass 

media şi internet, cu 

privire la calificările 

profesionale solicitate 

- Director 

- Comisia de 

popularizare a 

imaginii şcolii 

- Comisia de 

curriculum 

Noiembrie   
2022 

 

- Chestionare 
- Interviuri  
- Oferte de 

serviciu 

Chestionare 
Solicitări de la 

agenții economici 

2 

Analiza opţiunilor 

elevilor, părinţilor, a 

resurselor  umane şi 

materiale ale şcolii, în 

scopul asigurării unei 

educaţii de calitate 

- Director 
- Director adjunct 

- Consilierul 

psihopedagog 

Decembrie 
2022 

 

- Secretarul şcolii 
- Cereri elevi şi 

părinţi 

- Baza materială 
- Personalul 

didactic 

Procese verbale ale 

şedinţelor cu părinţii. 
Fişe de opţiuni. 

3 

Constituirea unor 

pachete de opţionale, 

avizate de Consiliul de 

administraţie, de 

inspectorul de 

specialitate şi de agenții 

economici 

- Director 

- Comisia de 

curriculum 

Ianuarie    
2023 

- Profesori 
- Logistica 

Oferta CDȘ/CDL 
Procese verbale ale 

Consiliului de 

Administraţie 

4 

Conceperea 

programelor de învăţare 

care să permită 

formarea competenţelor 

profesionale şi 

atitudinilor 

comportamentale, 

- Director 
- Şefii de catedră 
- Comisia de 

curriculum 

Aprilie 
2023 

- Profesori şcolii 
- Programe 

individualizate 

centrate pe elev 
- Programe 

vizând 

Programe 
Suporturi de curs 
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favorizând integrarea 

şcolară a elevilor cu 

cerinţe speciale sau cu 

ritm lent de învăţare 

facilitarea 

comunicării şi 

relaţionării 

elevilor 

5 
Elaborarea proiectului 

planului de şcolarizare 

- Director 
- Comisiile metodice 
- Comisia de 

curriculum 

- Consiliul profesoral  
- Consiliul de 

administraţie 

Decembrie  
2022 

 

- Metodologia de 

fundamentare a 

cifrei de 

şcolarizare 

- Opţiunile 

elevilor şi 

părinţilor 

- Resursa umană 

şi materială 

Proiectul planului de 

şcolarizare. 
Nota de 

fundamentare 

6 
Popularizarea ofertei 

educaţionale 

- Director 
- Comisia de 

popularizare a 

imaginii şcolii 

Aprilie-Iunie 
2023 

 

- Stand la “Târgul 

ofertelor 

educaţionale” 
- Pliante, flyere 
- Logistică  

Oferta educaţională; 
Pliante, 
Fluturași; 
Site-ul școlii 
Expoziții la târgul 

Ofertelor 

educaționale 

 

 

O 3.5. Orientarea şi consilierea elevilor privind cariera 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Valorificarea 

competenţelor cadrelor 

didactice formate prin 

cursuri de Consiliere şi 

orientare şcolară  

- Director 

- Responsabilul 

Comisiei de formare 

și dezvoltare 

personală 
- Diriginţi  

Octombrie 

Noiembrie   
2022 

 

- Suport curs 
- Formator Casa 

Corpului 

Didactic 
- Diriginţi  

  Număr adeverinţe 

2 

Diseminarea 

informaţiilor şi 

formarea competenţelor 

însuşite la acest curs şi 

de către cadrele 

didactice nou venite în 

şcoală 

- Responsabilul 

Comisiei de formare 

și dezvoltare 

personală 

Decembrie  
2022 

 

-  Diriginţi 
-  Consilierul 

psihopedagog 
-  Logistică  
-  Elevi 

 Lecţii demonstrative 
Procese verbale 

3 

   Prelucrarea 

metodologiei de 

continuare a studiilor 

pentru clasele de sfârşit 

de ciclu (a X-a, a XI-a 

șc. prof., a XI-a seral) 

- Director 
- Diriginţi  

Octombrie  
2022 

 

- Diriginţi 
- Elevi 
- Metodologie 

Procese verbale 
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4 

  Iniţierea elevilor 

privind modul de 

întocmire a unui CV, de 

susţinere a testelor şi 

interviurilor în vederea 

angajării 

- Director 
- Responsabilul 

Comisiei diriginţilor 
- Coordonatorul 

pentru proiecte şi 

programe educative  

Mai  
2023 

 

- Diriginţi  
- Elevi 
- Logistică  

Tematica orelor de 

dirigenţie 

5 

  Realizarea orientării 

privind cariera la 

clasele a IX-a şi a X-a, 

ciclul inferior al liceului 

și a XI-a înv. 

profesional  

- Director 
- Diriginţi  

- Responsabilul 

Comisiei diriginţilor 

Mai  
2023 

 

- Diriginţi 

- Logistică  
Procese verbale 

 

 

 

O 3.6. Consilierea elevilor pentru adoptarea unui comportament civic şi moral 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

Prelucrarea prevederilor 

ROFUIP, RI, ROFLTER 

şi Statutului elevului 

privind drepturile şi 

obligaţiile elevilor 

- Diriginţii Permanent  

- Diriginţi 
- Elevi  
- Părinţi  
 

Procese-verbale 

2 
Încheierea Contractului 

educațional şcoală - 

părinţi / elevi 
- Diriginţii 

Octombrie 
2022 

 

- Diriginţi 

- Birotică  

Contracte 

educaționale 

3 
Identificarea cazurilor de 

comportament violent 

- Diriginţii 
- Profesorii de 

serviciu 
Când este cazul 

- Diriginţi 
- Mijloace de 

comunicare 

Liste cu elevi 
Declaraţii 
Procese-verbale 

4 

Analiza 

comportamentelor 

neregulamentare în 

Comisia de disciplină 

- Membrii Comisiei 

de disciplină 
Când este cazul - Cadrele didactice  

Dosarul Comisiei 

de disciplină 
Sancțiuni 

5 

Informarea consilierului 

psihopedagog cu privire 

la grupurile vulnerabile 

identificate 

- Diriginţii 
- Membrii Comisiei 

de disciplină 
Permanent 

- Logistică 
- Diriginţi 

Lista cu elevii cu 

probleme de 

comportament 

6 

Îndrumarea părinţilor şi 

elevilor spre cabinetul de 

consiliere 

psihopedagogică 

- Diriginţii 
- Consilierul 

psihopedagog 

 
Când este cazul 

- Logistică 
- Consilier 

psihopedagog 
- Părinţi, elevi 

Fişe     

psihopedagogice 

7 

Discuţii cu părinţii 

elevilor cu probleme de 

comportament  pentru 

depistarea cauzelor 

- Diriginţii 

- Consilierul 

psihopedagog 
Când este cazul 

- Diriginţi 
- Părinţi 
- Elevi  

Declaraţii 
Dosare ale 

consilierului 
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8 
Aplicarea de chestionare 

de interese elevilor şi 

părinţilor pe această temă 

- Diriginţii 
- Consilierul 

psihopedagog 
Semestrial 

- Logistică 

- Elevi, părinţi 
Chestionare  

9 

Monitorizarea nivelului 

de ameliorare a 

comportamentelor 

violente în şcoală 

- Director 
- Diriginţi 

Permanent 
- Logistică 
- Diriginţi 

Rapoarte ale 

diriginților 
Procese verbale 

ale CP 

 

O 4.1. Realizarea activităților de prevenire și reducere a absenteismului prin derularea 

activităților de consiliere, suport psihologic, activități extracurriculare atractive și de 

interes pentru elevi, cuprinse în proiectul ROSE 
Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
Workshopuri de 

dezvoltare personală prin 

metode psihologice 

- Directori  
- Consilier 

psihopedagog 

 Octombrie 

2022 

- Logistică 
- Consilier 

psihopedagog 
- Laptopuri  

Tabele cu prezența 

elevilor participanți 

2 
Workshopuri de 

dezvoltare personală prin 

activități sportive  

- Cadre didactice de 

specialitate  
Septembrie 

2022 
- Sala de sport 
- Echipament sportiv 

Procese-verbale 

3 Excursii de documentare - Cadre didactice 
Martie  – Iunie 

2023 

 

- Planuri de excursie 

- Mijloace de 

transport 

Tabele cu elevii 
Procese-verbale 
Acordul părinților 

4 Călătorii culturale 
- Cadre didactice  

- Diriginţi 
Permanent  

- Mijloace de 

comunicare 

 Tabele cu elevii 
Procese-verbale 
Acordul părinâilor 

 

O 4.2. Monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri de către diriginţi 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
   Centralizarea  

absenţelor înregistrate de 

elevi  
- Diriginţi 

Săptămânal / 

lunar  

- Logistică 
- Diriginţi 
- Cataloage  

Tabele cu evidenţa 

absenţelor 

2 

   Anunţarea părinţilor cu 

privire la absenţele 

înregistrate şi analiza 

cauzelor  acestora 

- Diriginţi 
Conform 

planificărilor / 

când este cazul 

- Mijloace de 

comunicare 
- Logistică  

 Apeluri telefonice 
 Declaraţii 
 Confirmări de 

primire  

3 

   Aplicarea sancţiunilor 

pentru absenţe,  conform 

regulamentelor şi 

procedurilor interne 

- Diriginţi 

- Consiliul clasei 
- Consiliul 

Profesoral 

Când este cazul 
 

- Logistică 
- Mustrări 

scrise/preavize de 

exmatriculare 
- Referate  

  Procese-verbale 
  Registrul de 

evidenţă a 

sancţiunilor 
  Carnete de elev 
  Cataloage  
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4 

   Efectuarea de şedinţe 

cu părinţii - Diriginţi  
Conform 

graficului 

- Diriginţi 

- Logistică 
- Părinţi, elevi 

  Procese-verbale 

5 

   Monitorizarea gradului 

de ameliorare a 

absenteismului 

- Director  
- Diriginţi  

- Comisia de 

analiză a 

frecvenței și 

notare ritmică 

      
     Permanent 

- Logistică 
- Diriginţi  

- Proceduri interne 

Liste cu absenţele 

elevilor 
Centralizatoare 

lunare pentru 

absențe 

 

O 4.3. Colaborarea dirigintelui cu părinţii şi consilierul psihopedagog 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
Contactarea părinţilor 

elevilor cu probleme de 

absenteism repetat 
- Diriginţii Când este cazul 

- Diriginţi 
- Mijloace de 

comunicare 

Liste cu elevi 
Declaraţii 
Carnete de elev 

2 
Aplicarea de chestionare 

de interese elevilor şi 

părinţilor pe această temă 

- Diriginţii 

- Consilierul 

psihopedagog 

An 

 școlar 
2022-2023 

 

- Logistică 
- Elevi, părinţi 

Interpretarea 

chestionarelor 

3 

Informarea consilierului 

psihopedagog cu privire 

la grupurile vulnerabile 

din clasă 

- Diriginţii 

Permanent 
2022-2023 

 

- Logistică 
- Diriginţi 

Lista elevilor cu 

probleme de 

absenteism 

4 

Îndrumarea părinţilor şi 

elevilor spre cabinetul de 

consiliere 

psihopedagogică 

- Diriginţii 
- Consilierul 

psihopedagog 

 
Când este cazul 

- Logistică 
- Consilier 

psihopedagog 
- Părinţi, elevi 

Fişe     

psihopedagogice 

5 

Discuţii cu părinţii 

elevilor cu probleme de 

absenteism pentru 

depistarea cauzelor 

- Diriginţii 

- Consilierul 

psihopedagog 
Când este cazul 

- Diriginţi 
- Părinţi 

Declaraţii 

6 

Motivarea elevilor care 

absentează din motive 

financiare scăzute să 

frecventeze școala  

- Directori  
- Echipa de 

implementare a 

propiectului ROSE 
- Diriginți  

Permanent, 

conf. termenelor 

din proiectul 

ROSE  

- Hrană  
- Ore de suport 

psihologic 
- Ore de pregătire  

Procese-verbale 

7 
Monitorizarea gradului 

de ameliorare a 

absenteismului 

- Director 

- Diriginţi 

Permanent 
2022 - 2023 

- Logistică 

- Diriginţi 

Liste cu absenţele 

elevilor 

 

 

O 4.4. Realizarea de parteneriate cu organizaţii care să consilieze elevii  

în problemele vizate 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Contactarea poliţiei şi 

altor organisme cu 

specific de consiliere şi 

orientare 

- Directori 
- Coordonator 

pentru proiecte şi 

programe 
 

Octombrie  
2022 

 

- Director 

- Coordonator pentru 

proiecte şi 

programe 

- Reprezentanţi 

sociali 

Procese verbale 

2 
Încheierea de parteneriate 

cu organismele abilitate 
- Director  

Permanent  
2022-2023 

 
- Logistică  

Parteneriate 
Protocoale  

3 

   Stabilirea unui program 

de întâlniri pentru 

consilierea elevilor pe 

probleme 

comportamentale şi de 

absenteism 

- Directori 
- Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

Permanent  
2022-2023 

 

- Logistică 
 

Graficul ședințelor 
Procese-verbale 

4 

   Monitorizarea gradului 

de ameliorare a 

comportamentului 

deviant şi absenteismului 

- Director  
- Diriginţi  

Permanent 
2022-3 

 

- Logistică 
- Diriginţi  

Liste cu absenţele 

elevilor 

 

O 4.5. Realizarea de lecţii atractive, conform stilurilor de învăţare ale elevilor, cu 

accent pe aplicabilitatea practică a conţinuturilor predate 
Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
Afişarea, pe fiecare 

catalog, a Hărţii stilurilor 

de învăţare 
- Diriginţi  

Octombrie  
2022-2023 

 

- Logistică 
- Diriginţi  

  Harta stilurilor 

de învăţare 

2 

   Proiectarea,organizarea 

și desfășurarea procesului 

de învățare, cu implicarea 

activă în propriul 

procesul de formare-  

învățare centrată pe elev, 

adaptând  conţinuturile 

lecţiei la stilurilor de 

învăţare ale elevilor 

- Cadrele didactice 
Octombrie 2022 
Februarie 2023 

- Logistică 
- Programe şcolare 

Proiectul unităţii 

de învăţare 
Plan de lecție 
Fișe de lucru 
Instrumente de 

evaluare 
Proiecte didactice 
Fişe de lucru 

3 
Utilizarea resurselor 

materiale diversificate 
- Cadrele didactice 

Permanent  
2022-2023 

 

- Resurse materiale 

specifice 

disciplinelor 

Proiecte didactice 
Videoproiectoare 

4 
 Efectuarea de asistenţe şi 

interasistenţe la ore 
- Directori  
- Şefi de catedre 

Conf. graficelor 
2022-2023 

 

- Logistică 
- Elevi, profesori 

  Fişe de 

observare a lecţiei 
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5 
Realizarea de lecţii 

deschise şi demonstrative  
- Cadre didactice 

An școlar  
2022-2023 

 

- Logistică 
- Profesori, elevi 
- Invitaţi  

Procese-verbale 

6 

   Monitorizarea nivelului 

de dobândire a 

competențelor generale și 

specifice cerute de 

programele școlare 

- Director  
- Cadre didactice  

Permanent 
2022-2023 

 

- Cataloage  
- Instrumente de 

evaluare 

Teste de evaluare 
Lucrări scrise 

semestriale 
Lucrări practice  

7 
   Monitorizarea prezenței 

elevilor la ore 

- Director  
- Cadre didactice  

- Diriginți  

Permanent 
2022-2023 

 
- Cataloage  

Situații cu 

absențele elevilor 

 

O 5.1. Implicarea agenţilor economici în elaborarea şi aplicarea CDL-urilor 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
   Contactarea agenţilor 

economici şi centralizarea 

necesităţilor acestora 
- Director 

Septembrie 
2022-2023 

 

- Profesori de 

specialitate 
- Maiştri instructori 

  Listarea agenţilor 

economici interesaţi 

2 
   Informarea agenţilor 

economici în legătură cu 

oferta curriculară a şcolii 

- Director 
- Şefi catedre din 

Aria Tehnologii 

Decembrie  
2022 

 

- Profesori de 

specialitate 
- Maiştri instructori 

  Listă cu puncte de 

interes ale agenţilor 

3 

   Asimilarea şi integrarea 

în proiectul curricular  a 

propunerilor viabile ale 

agenţilor economici 

- Şefi catedre din 

Aria Tehnologii 

Aprilie  
2023 

 

- Logistică 

- Tehnică de calcul 
- Curriculum naţional 

  Aprobarea CDL 

de către inspectorii 

de specialitate şi 

agenţii economici 

4 
   Monitorizarea 

activităţii de instruire  

practică a elevilor 

- Director  
- Şefi catedre din 

Aria Tehnologii 

Permanent 
2022-2023 

 

- Programe şcolare 
- Profesori de 

specialitate 
- Maiştri instructori  

- Reprezentanți agenți 

economici / tutori 

 % de 

promovabilitate 
Fișe performanță  

a elevilor 

 

O 5.2. Colaborarea cu elevii, părinţii şi profesorii şcolii  

pentru realizarea de activităţi în scopul cultivării tradiţiilor locale 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
   Constituirea Comisiei 

de promovare a 

imaginii şcolii 
- Director  

Septembrie  
2022 

 

- Logistică 
- Legislaţie în 

vigoare 
  Decizia de constituire 

2 

   Realizarea 

calendarului cu 

sărbătorile naţionale şi 
europene 

- Coordonatorul 

pentru proiecte şi 

programe educative  

Octombrie 
2022 

 

- Logistică 
- Calendar religios 

şi oficial 

  Gradul de cuprindere 

a calendarului 
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3 

   Invitarea unor 

personalităţi din 

comunitatea locală la 

ore de dirigenţie şi la 

lecţiile demonstrative 

organizate de şcoală 

- Coordonatorul 

pentru proiecte şi 

programe educative  

Conform 

tematicii 

- Echipa de lucru 

- Plan de acţiune, 

desfăşurător 
- Elevi 

  Număr invitaţi 
  Număr de elevi 

participanţi 

4 

   Acțiuni organizate de 

şcoală cu invitarea, 

părinţilor şi a 

persoanelor cu care 

şcoala colaborează 

- Comisia pentru 

proiecte și programe 

educative 
- Diriginți  

Conform 

graficului 

- Elevi 
- Trupa de teatru 

Mores 

  Programul de acivități 

extrașcolare  

  

5 

     Organizarea de 

expoziţii cu lucrări 

realizate de elevi la 

cercul  de lectură și 

Istorie  din proiectul 

ROSE 

-  Comisia pentru 

proiecte și programe 

educative 

Conform 

graficului 

- Lucrări plastice 

ale elevilor 
- Spațiu de 

expunere 

  Panouri 
  Vitrine 
  Nr. elevi participanți 
   

 

O 5.3. Realizarea de parteneriate cu alte şcoli şi cu comunitatea locală 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

Constituirea Comisiei 

pentru popularizarea 

imaginii școlii și a 

Comisiei pentru 

proiecte și programe 

educative  

- Director 
- Consiliul profesoral 

Septembrie  
2022 

 

- Profesori 
- Elevi 
- Logistică 

Decizia de 

constituire 

2 
Organizarea unor 

activități specifice tip 

“Ziua Porţilor deschise” 

-  Director 
- Comisia pentru 

popularizarea 

imaginii școlii 
- Comisia pentru 

proiecte și programe 

educative 

Februarie   
2023 

 

- Echipe de proiect 
- Elevi 
- Consiliul reprezentativ 

al părinţilor 

- Invitaţi - diriginţi cu 

elevii claselor a-VIII-a 

Programul 

activităților 
Număr de 

participanţi  

3 

Realizarea unui 

program de activităţi 

demonstrative în şcoală, 

la atelierul şcoală și la 

agenţii economici 

parteneri 

- Director 

- Şef arie curriculară 

Aprilie  
2023 

- Membrii comisiilor 

metodice de 

specialitate 
- Elevi 

Programul de 

activităţi 
Procese-verbale 
Parteneriate  

4 
Sesiuni de referate şi 

comunicări ştiinţifice în 

parteneriat cu alte şcoli 

- Director 
- Responsabili arii 

curriculare 

Conform 

graficului 

- Profesori 
- Elevi 
- Logistică 

Număr referate 
Lucrări 

5 
Încheierea unui acord 

între şcoală și Consiliul 
- Director 

Octombrie 
2023 

 
- Cadru legislativ 

Parteneriat privind 

asigurarea calității 
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reprezentativ al 

părinţilor  
- Coordonatorul 

pentru proiecte şi 

programe educative  

educației pentru 

elevi 

6 

Încheierea unui protocol 

de colaborare între 

şcoală și reprezentanți 

ai poliției  

- Director 
- Director adjunct  

Septembrie  
2022 

 

- Cadru legislativ 
- Reprezentanți ai 

Poliției de proximitate 

– secția 11 

Protocol privind 

asigurarea 

serviciilor de 

consiliere a elevilor 

privind siguranța și 

delicvența juvenilă 

7 

Încheierea unui contract 

între şcoală și Primăria 

sector 3 pentru firma de 

pază  

- Director 

- Director adjunct  

Septembrie  
2022 

 

- Cadru legislativ 
- Reprezentanți firma de 

pază 

Contract privind 

asigurarea 

securității elevilor 

și personalului 

școlii 

 

 

O 5.4. Identificarea căilor de îmbunătăţire a relaţiilor părinţi – profesori,  

părinţi – elevi, părinţi – consilier psihopedagog 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

  Elaborarea 

programului de 

activitate al 

Consilierului 

psihopedagog 

- Consilier 

psihopedagog 

- Director 

Octombrie   
2022 

 

- Logistică 
- Cadru 

legislativ 

Programul de 

activitate 

2 
  Monitorizarea 

activităţilor tip 

lectorate cu părinţii 

- Director 
- Consilier 

psihopedagog 

Conform 

graficului 
- Logistică 
- Diriginţi 

Grad de participare a 

părinţilor 

3 
  Elaborarea de 

chestionare pentru 

părinţi, elevi, profesori  

- Consilier 

psihopedagog 

An școlar 

2022-2023 
 

- Logistică 

- Părinţi, 

elevi, profesori 

Număr de chestionare 

completate 

4 
  Participarea activă a 

Consiliului elevilor la 

activitățile şcolii 

- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  
Permanent 

- Elevi 
- Diriginţi  

Procese verbale 

5 

  Monitorizarea 

activităţilor cabinetului 

de asistenţă 

psihopedagogică 

- Director  
- Director adjunct 

Conform 

calendarului de 

activităţi 

- Consilier 

psihopedagog 

- Elevi 
- Părinţi 
- Logistică  

Rapoarte de activitate 

ale consilierului 

psihopedagog 

 

 

O 6.1. Stabilirea unei oferte extracurriculare de larg interes pentru elevi 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Chestionarea elevilor 

privind  temele de 

inters pentru ora  de 

dirigenţie și activități 

extrașcolare 

- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative  
- Membrii CEAC 

- Diriginţi  

Octombrie  
2022 

 

- Diriginți   

- Elevi 

Chestionare 
Programe de activități 

2 

  Desfăşurarea unor 

activităţi care să 

asigure elevilor  

dezvoltarea 

capacităţilor de 

comunicare şi 

structurare a 

informaţiilor  

- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative  

Conform 

planificărilor 

- Profesori  
- Elevi  

- Logistică  
 

Revista „Excelsior” 
Staţia de radio Ecou 
Diplome 
Filme 

3 

  Întâlniri cu 

personalităţi din 

diverse domenii de 

activitate 

- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 

Conform 

planificărilor 

- Profesori 
- Elevi 
- Invitaţi 

Procese-verbale 
Fotografii 

4 

  Stabilirea unor teme 

pentru programele 

educaţionale ce 

urmează a fi 

desfăşurate în 

parteneriat cu şcoli din 

ţară şi străinătate 

- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative  
- Echipe de proiect 

Conform 

planificărilor 

- Consiliul 

elevilor 
- Echipe de 

proiecte 

- Logistică  

Parteneriate  
Număr programe 

5 
  Implicarea elevilor în 

organizarea serbărilor 

şcolare  

- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 

Conform 

planificărilor 

- Elevi 
- Diriginţi 
- Profesori  

Fotografii  
Filme 

6 
  Participarea la 

proiecte şi programe 

- Director 
- Responsabilul 

Comisiei diriginţilor 

- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 

Conform 

planificărilor 

- Profesori  
- Elevi 

- Logistică  

Documentația 

proiectelor 
Lucrări ale elevilor 

7 

  Implicare în proiectul 

“Antidrog” în 

parteneriat cu Agenţia 

Națională Antidrog 

- Director  
- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 

Conform 

planificărilor 
- Elevi 

- Logistică  

Procese verbale 
Număr adeverinţe 

8 
  Participarea cu trupa 

de teatru “Mores” la 

diverse concursuri 

- Director 
- Profesor  

Paraschivescu  Iuliana 

Conform 

graficului 
- Elevi din 

trupa de teatru 

Diplome  
Premii 
Fotografii  
Filme  
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9 

  Continuarea 

activităţii cercului 

“Tradiţii” ce are ca 

obiect de activitate 

realizarea de icoane pe 

sticlă, produse 

ceramice și lucrări 

grafice  

- Director  
- Profesor  Radu Marin 
 

Conform 

graficului 
- Elevi 
- Materiale 

Produse ale elevilor 

10 

Participarea echipelor 

sportive ale liceului la 

concursuri și 

competiții sportive 

- Director  
- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 
- Șef Catedra de 

Educație fizică și sport 

Conform 

graficului 

- Elevi  
- Echipamente 

sportive 
- Resurse 

financiare 

Premii – trofee, medalii 
Diplome 
Filme 
Fotografii  

11  
Organizarea de 

excursii tematice în 

București și în țară 

- Director  
- Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 

- Profesori 

organizatori 

An școlar 

2022-2023 

 

- Profesori 

- Elevi  

Portofoliul excursiei 

Filme 
Fotografii 

 

 O 6.2. Formarea cadrelor didactice pentru organizarea de activităţi educative,  

inclusiv online, cât mai atractive şi de interes pentru elevi; 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Organizarea de 

schimburi de 

experienţă între 

diriginţi, prin lecţii 

demonstrative şi lucru 

în echipă 

- Responsabilul Comisiei 

de formare și 

dezvoltare personală  

Lunar 
2022-2023 

 

- Diriginţi 
- Elevi 
- Logistică  

Procese verbale 
Fișe de asistență 
Nr. lecţii deschise 

2 
  Participarea la cursuri 

pe tema consilierii și 

orientării 
- Director 

Conform 

ofertei 
- Diriginţi  
- Logistică  

Număr adeverinţe 

3 

Participarea 

diriginţilor la şedinţele 

Consiliului elevilor 

pentru a le cunoaşte 

interesele şi nevoile de 

dezvoltare socială 

- Responsabilul comisiei 

diriginţilor 
- Coordonatorul 

Consiliului elevilor 

Conform 

graficului 
- Elevi 
- Diriginţi 

Procese verbale 

4 

   Participarea 

diriginţilor la ședințele 

Comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor 

- Directori  
- Responsabilul comisiei 

diriginţilor 

Conform 

graficului 
- Părinţi 
- Diriginţi 

Procese verbale 
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O 6.3. Identificarea unor surse de finanţare  

pentru derularea programelor educative, inclusiv prin proiectul ROSE 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

Întocmirea 

programului anual de 

achiziții cu fonduri 

obținute din proiectul 

ROSE 

- Director 
- Contabil 

Conform 

graficului 

- Profesori 
- Administrator 

financiar 
Planul de achiziții 

2 

   Încheierea de 

contracte de 

sponsorizare cu 

diferite fundaţii, 

agenţii, ONG-uri şi 

persoane fizice 

- Director  
Conform 

ofertei 

- Profesori 
- Administrator 

financiar 

Contracte de 

sponsorizare 

3 

   Încheierea de 

contracte de închiriere 

a Centrului Sportiv 

Apollo, în afara orelor 

de curs 

- Director  
Conform 

ofertei 

- Administrator 

financiar 
- Adminstrator de 

patrimoniu 

Contracte de 

închiriere 

4 

  Continuarea 

proiectului ROSE 
pentru accesarea de 

granturi 

- Director 

- Echipa de proiect 

2022-2023 

 
- Echipa de proiect 

Portofoliul 

Proiectului ROSE 

5 

  Încheierea de 

convenții-cadru cu 

agenţii economici 

pentru instruirea 

practică a elevilor 

- Director  
- Maiştri instructori 

Septembrie  
2022 

 

- Agenți economici 
- Materiale  

Convenții-cadru de 

instruire practică 

 

 

O 6.4. Realizarea unor programe educative  

în colaborare cu comunitatea locală 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Organizarea de 

acţiuni cu elevii 

pentru prevenirea 

consumului de 

droguri, a delincvenţei 

juvenile şi a traficului 

de fiinţe umane,  în 

colaborare cu agenţia 

municipală Antidrog 

- Director 
- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  

Conform 

graficului 

- Elevi  
- Profesori  
- Reprezentanți 

agenții  

- Logistică 

Procese verbale 
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şi cu Poliţia de 

proximitate 

2 

   Organizarea unor 

activităţi pentru 

educarea elevilor în 

spiritul participării la 

viaţa comunităţii în 

colaborare cu Primăria 

Sector 3 

- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  

Conform 

graficului 
- Elevi  
- Profesori 

Programul activităților 
Invitații 
Fotografii  

3 

   Stabilirea de legături 

cu diverse fundaţii 

pentru ajutorarea 

elevilor cu nevoi 

speciale 

- Director 

- Consilier 

psihopedagog 
- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  

Conform 

graficului 

- Profesori 

- Administrator 

financiar 
Parteneriate 

4   Lectorate cu părinţii 
- Director 
- Responsabilul 

comisiei diriginţilor 

Conform 

graficului 
- Diriginţi  
- Părinți  

Procese verbale 

5 

   Colaborare cu alte 

unităţi de învăţământ 

şi cu partenerii sociali 

în  cadrul 

parteneriatelor şi 

proiectelor  

educaţionale 

- Director 
- Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative 

Conform 

graficelor  
- Elevi 
- Profesori 

Protocoale 
Parteneriate  

 

 

 

 

 

 

O 7.1. Dotarea cabinetelor şcolare, a laboratoarelor şi a atelierelor prin alocarea 

de resurse financiare provenite din bugetul proiectului ROSE 
 

 Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

    Întocmirea 

necesarului de 

resurse materiale în 

cadrul şedinţelor de 

catedră  

- Director 

- Responsabili de 

catedre 

Octombrie 

Noiembrie 

2022 

 

- Profesori şi maiştri 

instructori 
- Logistică 

Referate de 

necesitate 

2 

   Întocmirea 

necesarului pentru 

modernizarea bazei 

materiale a şcolii 

- Director  
- Contabil  

Anual  
2022 

 

- Profesori 
- Logistică  
- Administrator 

financiar 

Referate 
Note de 

fundamentare 
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3 

   Proiectarea 

bugetului ROSE 

ținând cont de 

necesitățile școlii 

- Director 
- Echipa de proiect 

Conform 

graficelor 

- Profesori 
- Administrator 

financiar 

Planul anual de 

achziții 
Proiectul de buget 

 

 O 7.2. Organizarea conţinuturilor în vederea învăţării asistate pe calculator, 

inclusiv pentru predarea – învățarea –evaluarea online. 

 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
     Constituirea 

echipelor de lucru pe 

arii curriculare 

- Director 

- Responsabili arii 

curriculare 

Septembrie   
2022 

 

- Logistică  
- Profesori 

Decizii de constituire 

2 

   Identificarea 

conţinuturilor care se 

pretează la învăţarea 

asistată pe calculator 

- Responsabilii 

echipelor de lucru 

Octombrie  
2022 

 

- Programe 

şcolare 

- Profesori 
- Logistică  

Fișa de atribuții 

3 

  Dotarea  comisiilor 

metodice, a 

laboratoarelor şi 

cabinetelor cu tehnică 

de calcul 

- Director  
- Administrator 

financiar 
- Administrator de 

patrimoniu 

Permanent  
2022-2023 

 

- Surse 

extrabugetare 

Număr de 

calculatoare, 

imprimante 

4 
Utilizarea tehnologiei 

informaționale din 

sălile de clasă 

- Director  
- Administrator de 

patrimoniu 
- Informaticieni  

Permanent  
2022-2023 

 

- Laptopuri  
- Videoproiectoar

e 
- Cadre didactice  

Fișe de asistențe la 

ore 
Proiecte didactice  

5 

  Monitorizarea 

activităţilor de 

învăţare asistată pe 

calculator 

- Director adjunct 

Permanent 
2022-2023 

 

- Elevi 

- Profesori 
- Graficul 

activităţilor 

Număr de ore 

efectuate pe 

calculator 
Număr asistenţe 

 O 7.3. Asigurarea condiţiilor  pentru aplicarea  programului AEL, și softurilor 

educaționale, materiale didactice în format digital pentru învățarea online; 

 
 

Nr. 

crt. 

 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMENE RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 
  Identificarea softului 

şi stabilirea lecţiilor în 

sistemul - AEL 

- Responsabil comisie 

metodică informatică 
Permanent  

- CD – uri  
- Logistică 
- Reţea 

calculatoare 

Existența softurilor 
Număr de lecţii pe 

discipline 

2 
  Realizarea graficului 

anual de ocupare a 

laboratorului AEL 

- Responsabil comisie 

orar 

Octombrie 

2022 

 

- Orarul şcolii 
- Încadrarea 

profesorilor 

Gaficul de ocupare a 

laboratorului 
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3 
  Efectuarea de 

asistenţe la orele AEL 

- Director 

- Responsabil comisie 

metodică informatică 

Conform  
graficului 

- Fişe de observare 

a lecţiei 
Număr de asistenţe 

4 
  Oferirea de asistenţă 

tehnică permanentă 
- Informaticieni  

Permanent 
2022 

 

- Instrucţiuni 

tehnice şi de 

folosire 
Procese verbale 

5 
  Instruirea periodică a 

profesorilor care 

predau ore AEL 

- Responsabil Comisia 

de formare și 

dezvoltare 

profesională 

Conform 

graficului 

- Informaticieni 

ISMB 
- Program de 

pregătire 

Procese verbale de 

instruire a profesorilor 

 

O 7.4. Dezvoltarea competenţelor de operare pe calculator  

a profesorilor şi maiştrilor instructori 
 

Nr. 

crt. 
ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1 

   Participarea 

cadrelor didactice la 

cursuri de utilizare a 

calculatorului 

- Responsabil Comisia  
de formare și dezvoltare 

profesională 

Conform 

ofertei  

- Suport de curs 
- Resurse financiare 
- Oferte Casa 

Corpului Didactic 

Număr participanţi 

şi adeverinţe 

2 
  Dotarea fiecărei 

comisii metodice cu  
cel puţin un calculator 

- Director 
- Administrator 

financiar 

- Administrator de 

patrimoniu 

An școlar 
2022-2023 

 
- Calculatoare  

Existenţa 

calculatoarelor pe 

comisii 

3 

 Asigurarea consilierii 

și accesului în 

laboratoarele de 

informatică  a tuturoe 

cadrelor didactice 

- Responsabil comisie 

orar 

- Informaticieni  
 

Conform 

graficului 
- Număr de lecţii 

susţinute 

Procese-verbale 
Graficul de 

ocupare a 

laboratoarelor 

 

 3.2.2. CORELAREA CONŢINUTULUI SCOPURILOR STRATEGICE 

 

1. Reducerea absenteismului  şi a cazurilor de abateri disciplinare la  nivelul unităţii 

şcolare; 

2.  Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare și evaluarea calității în 

educaţie şi formare profesionala iniţială a elevilor; asigurarea egalitatii de sanse pentru 

grupurile defavorizate; promovarea invatamantului incluziv. 
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3.  Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de 

conducere în vederea  creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea 

şcolară; 

4. Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, 

implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a programelor finanţate,  proiecte 

educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor  profesionale şi 

personale obţinute; 

5. Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea 

calificărilor identificate ca prioritare la nivel local şi regional.
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OBIECTIV 1 - Reducerea absenteismului şi a cazurilor de abateri disciplinare la  nivelul unităţii şcolare  
Ţinte strategice  

Reducerea cu 10% anual a numărului de absențe și cu 20% a cazurilor de abateri disciplinare în anul școlar 2022 - 2023 

Obiective specifice  

1. Monitorizarea săptămânală a frecvenţei şi a cazurilor de abateri disciplinare 

2. Consilirea a 80% dintre elevii învățământului obligatoriu care au un număr mai mare de 40 de absențe şi a 90% din 
 numărul total al cazurilor de abateri disciplinare 

Indicator de performanţă 

 Diminuarea cu 10% a numărului elevilor cu absențe și cu 20% a abaterilor disciplinare în anul şcolar 2022 - 2023 
Context: Analizand situaţia frecvenţei a rezultatelor şcolare  a cazurilor de abateri disciplinare s-au constatat următoarele: 

1. Un număr mare de absențe înregistrat mai ales la învățământul obligatoriu 

2. Număr mare de note la purtare sub 7 
Obiective Acţiuni Indicatori de performanţa Termen Persoane responsabile Parteneri 

1. Monitorizarea 

frecvenţei şi a 

cazurilor de abateri 

disciplinare 

  

 

- Verificarea prezenței la 

începutul și finalul 

programului zilnic 

- Anuntarea în scris sau 

telefonic a părinţilor elevilor 

cu absenţe sau abateri 

disciplinare 

- Aplicarea sancțiunilor 

conform ROFUIP 

- Diminuarea absenteismului 

cu 10 % în anul şcolar 2022 - 

2023 faţă de 2021-2022 

- Diminuarea cu 20% a 

cazurilor de violenţă şcolară 

şi a abaterilor disciplinare în 

anul şcolar curent 

Zilnic 

Lunar 

 

 

Când este cazul 

 

-CEAC 

- Comisia pentru 

monitorizarea frecvenţei  

- Comisia pentru 

prevenirea și combaterea 

violenţei 

- Comisia diriginților   

 

Politia de proximitate 

Comitetul 

Reprezentativ al 

Părinților; 

Consilerul 

psihopedadog 

 

2. Consilierea elevilor 

cu absenteism ridicat 

şi a elevilor cu abateri 

disciplinare 

- Consilierea elevilor cu un 

număr mai mare de 40 de 

absenţe şi a elevilor cu 

abateri disciplinare 

 

Reducerea numărului de elevi 

cu multe absențe 

Conform 

graficului de 

consiliere cu 

elevii 

- CEAC 

- Comisia pentru 

monitorizarea frecvenţei  

- Comisia pentru 

prevenirea și combaterea 

violenţei   

Diriginti 

Consilier 

psihopedagog 

3. Asigurarea de șanse 

egale la educație, prin 

implementarea 

Proiectului ROSE 

-  Implicarea elevilor în 

activitățile derulate în cadrul 

proiectului  

- Acordarea unor facilități 

elevilor cu venituri reduse 

Reducerea absenteismului 

elevilor proveniți din medii 

defavorizate 

Pe toată 

perioada de 

implementare 

Echipa de proiect Diriginți  

ISMB 
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4.  Îmbunătățirea 

rezultatelor școlare 

semestriale şi anuale  

- Întocmirea unui program 

remedial pentru elevii cu 

performanţe slabe 

-Pregătirea suplimentară a 

elevilor pentru concursuri 

şcolare 

- Creşterea cu 10 % a 

promovabilității şi cu 10% a 

performanţelor şcolare 

(olimpiade, consursuri) și 

extraşcolare la nivel local, 

municipiu, naţional) 

Octombrie 

2022 

 

Săptămânal 

- CEAC 

- Responsabili comisii 

metodice 

- Comisia diriginților 

Unităţi şcolare  

ISMB 

 

 

OBIECTIV 2 -  Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională iniţială 

a elevilor; asigurarea egalitatii de sanse pentru grupurile defavorizate; promovarea invatamantului incluziv și online 
Ţinte strategice  

Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 3 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară 

Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor prin creșterea cu 10% a promovabilității anuale în anul școlar 2022 – 2023 

Creșterea cu 10 % a ratei de promovare a examenului de bacalaureat și cu 15% a ratei de absolvire față de anul 2021 – 2022 

Obiective specifice  

1. Formarea şi dezvoltarea  unei culturi a calității educaţiei la nivelul întregului personal al școlii, elevi, părinţi, agenți economici.  

2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin  modernizarea metodelor de predare –învăţare- evaluare. 

3. Monitorizarea şi evaluarea utilizării instrumentelor de asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară. 

Indicator de performanţă 

 80% din personalul angajat, elevi, părinţi, să aibă o cultură a calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice activ în implementarea  mecanismelor de 

asigurare şi evaluare calităţii 

Context:  Numărul  mare  de  cadre  didactice  care  utilizează  un  stil  de  predare  tradiţional, predominant informativ, axat pe  transmiterea şi însuşirea de  

cunoştinţe, în defavoarea  formării  deprinderilor  practice  şi  dobândirii  competenţelor cheie  - europene. Chiar dacă un număr însemnat de cadre didactice au 

participat la diverse stagii şi programe de formare continuă  în domeniul învățării active centrate pe  elev si promovarii invatamantului incluziv, și online 

competenţele formate sau îmbunătăţite nu sunt valorificate în mod corespunzător în activitatea de predare –învăţare şi instruire practică. Din analiza internă 

efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare- învăţare -evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale 

de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Proveniența elevilor din familii cu venituri reduse determină tendința de absenteism și imposibilitatea 

pregătirii coresponzătoare pentru orele de curs, cu efecte în promovarea examenului de Bacalaureat și în rata de absolvire.  
Obiective Acţiuni Indicatori de performanţa Termen Persoane responsabile Parteneri 

1. Îmbunătățirea 

parcursului școlar al 

elevilor 

- Analiza rezultatelor la 

testele predictive, testele 

de evaluare curentă și de 

evaluare sumativă  

- Elaborarea și 

monitorizarea  aplicării 

planurilor remediale 

propuse de responsabilii 

de catedre  

90 % dintre elevi au participat 

la evaluarea predictivă 

 

 

La clasele cu media generală 

sub 5 se vor realiza activităţi 

remediale 

 

 

Octombrie  

2022 

An școlar 

2022 - 2023 

Octombrie  

2022 

Ianuarie 

2023 

Iunie 2023 

Director 

Responsabil CEAC 

Comisia pentru 

monitorizarea notării 

ritmice 

 

 

Echipa de proiect ROSE 

 

 

 

 

 

Consilerul 

psihopedadog 
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- Oferirea de oportunități de 

pregătire suplimentară 

elevilor cu probleme sociale 

prin implementarea  

proiectului ROSE 

Grupul țintă în proiectul 

ROSE va beneficia de 

activități suplimentare de 

sprijin și oferirea unei gustări 

Petoată 

perioada de 

implementare 

 

 

ISMB 

 

2. Consilierea  

personalului didactic   

pentru adaptarea 

demersurilor didactice la 

învăţarea centrată pe 

elev şi  promovarii 

invatamantului incluziv 

si  pe dobândirea 

competenţelor cheie 

- Participarea profesorilor 

la cursuri de formare 

- Identificarea stilului de 

învățare a elevilor prin 

aplicarea de chestionare 

- Realizarea de asistente la 

ore 

- 70% dintre profesori vor fi 

monitorizati şi consiliaţi în 

domeniul asigurării calităţii  

- 50 % din personalul didactic 

participă la cursuri organizate 

pe metode active de învăţare  

- 100% dintre elevii claselor a 

IX-a completează chestionare 

pentru identificarea stilului de 

învăţare  

- realizarea a cel puţin 5 

interasintenţe pe semestru la 

fiecare comisie metodică 

- realizarea a cel puţin 1 

asistenţă /cadru didactic/ 

semestru  de către directori/ 

responsabil CEAC 

Conform 

ofertelor 

CCD, 

Universități, 

etc. 

Septembrie –

octombrie 

2022 

Conform 

graficelor 

semestriale 

 

Director  

Responsabil CEAC 

Comisia de formare și 

perfecționare 

 

ISMB, CCD 

3. Aplicarea 

instrumentelor privind 

asigurarea și evaluarea  

calității educației în 

unitatea școlară 

- Elaborarea de 

chestionare de satisfactie 

pentru elevi, parinti, 

agenti economici, cadre 

didactice  

 

 

 

 

- Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare internă  

- Elaborarea rapoartelor de 

autoevaluare și a 

planurilor de îmbunătățire 

- 50% dintre beneficiarii elevi 

și părinți completează 

chestionare privind gradul de 

satisfacţie asupra serviciilor 

oferite  

- 30% dintre reprezentanţii 

agenţilor economici 

completeaza chestionare 

privind colaborarea cu 

unitatea şcolară 

- monitorizarea aplicării a cel 

puțin 10 proceduri din 

domeniul educațional, 

financiar contabil, secretariat 

Semestrial 

 

 

 

 

 

 

15 

Decembrie 

2022 

15Martie 

2023 

15Iunie 2023 

Octombrie 

2022 

Director 

CEAC 

Comisii de lucru 

Responsabili de catedre 

ARACIP 

4. Aplicarea 

standardelor de referință 

și a standardelor de 

acreditare 

 

- Adaptarea activităţii   

personalului didactic în 

vederea îndeplinirii 

descriptorilor de 

performanţă  

- 50% cadre didactice să 

cunoască  și să aplice 

indicatorii şi descriptorii de 

performanţă din standardele 

de acreditare şi de referinţă 

Permanent 
Director  

CEAC 

 

ARACIP 
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5. Obţinerea unui 

feedback pozitiv de la 

beneficiarii educației   

 

- Urmărirea traseului 

absolvenților de liceu și 

școală profesională 

- cel puțin 10% dintre 

absolvenți să se angajeze în 

domeniul de pregătire 

- cel puțin 10% dintre 

absolvenți să promoveze 

examenul de bacalaureat 

Octombrie 

2022 

Director 

Responsabil CEAC 

Serviciul secretariat 

 

ISMB 

 

 

 
 

OBIECTIV 3 - Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea  creşterii calităţii 

serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară, inclusiv prin învățămțntul online 

Ţinte strategice   

       Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă 

Obiective specifice  

1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de formare continuă  şi perfecţionare  

2. Multiplicarea experienţelor pozitive în managementul educaţional şi financiar 

3. Participarea la activităţi de formare continuă a  personalului didactic auxiliar, administrativ şi nedidactic 

Indicator de performanţa 

 Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 35% din totalul de personal angajat sa participe la 

minim 1 curs de formare continuă şi /sau să acumuleze un număr de 25 credite în anul şcolar 2022 - 2023. 

Context: Din analiza  mediului intern se constata ca un număr ridicat de cadre didactice folosesc în activitatea de predare –învăţare metode tradiţionale care nu 

conduc la formarea de competenţe profesionale la elevi. Invăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii,  pe care elevul nu ştie cum sa le folosescă  şi 

ca urmare eficienţa învăţării este scăzută. Profesorii nu folosesc metode didactice centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ participative,  care s-

au dovedit a fi cele mai eficiente în activitatea de învăţare şi formare profesională. Nu toți profesorii cunosc și aplică metodele didactice active care să conducă 

la formarea competenţelor cheie la elevi. 

Personalul auxiliar şi nedidactic îşi va îmbunătăţi competenţele profesionale necesare desfaşurării unei activităţi profesionale de calitate. 

Obiective Acţiuni Indicatori de performanţa Termen Persoane responsabile Parteneri 

1. Perfecţionare prin 

obţinerea de grade 

didactice 

Inscrierea cadrelor 

didactice la examene de 

definitivat și grade 

didactice 

cadre didactice care obțin 

definitivatul şi grade didactice 

31 Octombrie 

2022 

Director 

Responsabilul Comisiei 

de formare continuă și 

perfecţionare  

ISMB 

 

2. Schimb de experiență 

între cadrele didactice 

din școală  

- Sustinerea de referate  

metodice și științifice în 

cadrul catedrelor 

- Desfășurarea de lecții 

deschise /demonstrative 

90% din personalul didactic sa 

participe la activitati de 

formare continuă organizate la 

nivelul şcolii  

An școlar 

2022 - 2023 

Responsabilii comisiilor 

metodice  

 

 

 

3. Dezvoltarea 

personalului de 

conducere  

- Afișarea la avizier a 

ofertei cursurilor  

 

cei doi directori să participe la 

activităţi de formare  

Noembrie 2022 

 

 

Directori  ISMB, CCD 
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- Participarea personalului 

de conducere la activităţi 

de formare continuă în 

domeniul managementului 

educaţional şi financiar 

 

Semestrial 

 

 

 

4. Formarea continuă a 

personalului didactic 

 

- Afișarea la avizier a 

cursurilor  

- Crearea condițiilor 

optime pentru participarea 

profesorilor la cursuri  

- Participarea la stagii de 

formare continuă și 

programe acreditate 

70% dintre profesori să 

participe la stagii de formare 

organizate prin programe 

acreditate de CCD sau alţi 

furnizori  

Noembrie 2022 

 

Permanent 

 

 

Conform 

graficelor 

Responsabilul Comisiei 

de formare continuă și 

perfecţionare 

ISMB, CCD 

5. Formarea continuă a 

personalului  didactic 

auxiliar și nedidactic 

- Afișarea la avizier a 

ofertei cursurilor  

- Crearea condițiilor 

optime pentru participare 

la cursuri 

minim 2 persoane din 

personalul didactic auxiliar și 

2 persoane din personalul 

nedidactic participă la stagii 

de formare 

Noembrie 2022 

Permanent 

 

 

 

Responsabilul Comisiei 

de formare continuă și 

perfecţionare 

ISMB, CCD 

 

 

 

 

 
 

OBIECTIV  4 - Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea şi derularea programelor 

finanţate,  proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor  profesionale şi  personale obţinute 
Ţinte strategice  

1. Dezvoltarea parteneriatului educaţional social şi economic intern şi extern, prin programe, în vederea promovării unei educaţiei de calitate în unitatea şcolară 

 2. Aplicarea la cel puțin 1 proiect – program educaţional şi de formare profesională la nivel local/european până la finalul anului 2023 

3. Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale ale personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de 

unitatea şcolară 

Indicator de performanță 

Creșterea cu 30% a parteneriatelor încheiate, pe diferite teme, în anul şcolar 2022- 2023 

Obiective specifice  

1. Implementarea proiectelor educaționale  

Context: În contextul integrării europene, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face faţă exigenţelor impuse de o societate democratică, deschisă. În acest 

sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe profesionale care să-i ajute să se integreze în mediul profesional intern sau extern, de asemenea trebuie sa aibă  valori 

morale și civice specifice cetăţeanului european care să-i permită integrarea socială oriunde în spaţiul european. Nivelul redus de educație al majorității familiilor din 
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care provin elevii școlii noastre și lipsurile financiare ale acestora aruncă pe umerii sistemului educațional obligativitatea găsirii unor soluții de sprijin a acestor copii 

în vederea școlarizării și absolvirii cursurilor liceale sau profesionale. 

Reforma în educaţie presupune o nouă abordare a activităţii didactice şi pedagogice, ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul programelor europene vor 

fi valorificate eficient în activităţile şcolare şi extraşcolare.  

Obiective Acţiuni Indicatori de performanţa Termen Persoane responsabile Parteneri 

1. Incheierea de 

parteneriate pe diferite 

teme cu partenerii locali, 

regionali și europeni 

 

 

 Realizarea unui parteneriat 

real cu agenţii economici în 

vederea asigurării pregătirii 

practice a elevilor, a 

propunerii unei oferte de 

şcolarizare cerută pe piaţa 

muncii, identificarea unei 

oferte de curriculum în CDL 

eficient şi în raport cu 

cerinţele educaționale 

 

 Implementarea 

programelor şi proiectelor 

aferente contractelor de 

încheiate  

 

 Promovarea ofertei 

educaționale prin parteneriate 

încheiate cu școli generale  

  Încheierea în anul şcolar 2022- 

2023 a cel puţin:  

 

- 5 parteneriate cu agenţi 

economici locali 

 

 

 

- 15 contracte de parteneriat 

educaţionale, sociale cu 

asociaţii profesionale, instituţii 

culturale, administrative s.a.  

 

- 3 parteneriate externe 

 

 

- 20 contracte de parteneriat  

educaţional cu instituţii şcolare 

 

Setpembrie –

octombrie 2022 

Directori 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative 

 

Agenti economici 

Unități școlare 

ISMB 

Poliția de 

proximitate 

Direcţia de Sănătate 

Publică 

DGASC 

Organizaţia ,,Salvaţi 

Copiii” 

 

2. Implementarea unor 

proiecte educaționale cu 

finanțare europeană 

 Elaborarea studiului de 

fezabilitate prin raportare la 

prioritățile europene 

 Alegerea grupului-țintă 

 Aplicare pentru 

implementarea proiectului 

ROSE, destinat unităților care 

școlarizează elevi din medii 

defavorizate 

 Analiza oportunităților 

privind tipuri de activități 

incluse în proiectul ROSE: 

activități de srijin în învățare, 

consiliere, activități educative 

și extrașcolare, modernizări 

ale bazei materiale etc 

 

 

 

- minim 5 elevi pe clasă 

proveniți din medii socio-

financiare defavorizate 

 

 

 

- minim 70% dintre elevii vizați 
particiă la activitățile specifice 
proiectului 
 

 

Martie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

calendarelor 

Directori 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative 

Echipa de implementare a 

proiectului ROSE 

Consilier psihopedagog 

Diriginți  

 

 

 

ISMB 

CMBRAE 

Agenți economici 
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 Elaborarea programelor de 

activități și derularea acestora 
- minim 80% dintre elevii 
înscriși în proiect își 
îmbunătățesc anual frecvența 
și performanțele școlare  

2. Valorificarea 

competenţelor obţinute 

prin programele derulate  

Diseminarea şi monitorizarea 

rezultatelor implementării 

proiectelor   

 Peste 10% dintre elevi să 

participe la derularea 

proiectelor locale, naţionale şi 

internaţionale 

 

 50% dintre profesori să își 

schimbe mentalitatea şi 

metodele de lucru, relaţionarea 

şi comunicarea  cu elevii, 

părinții și colegii 

An școlar 

2022 - 2023 

Directori 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV 5 - Corelarea ofertei de școlarizare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea calificărilor identificate ca 

prioritare la nivel local şi regional 
Ţinte strategice   

        Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2023, cu minim 50% 

Obiective specifice  

1. Elaborarea ofertei educaționale școlare ca răspuns la cererea pieței muncii 

2. Promovarea ofertei de școlarizare în rândul absolvenților de clasa a VIII-a din școlile generale din București și județele limitrofe 

Indicator de performanţă 

    Realizarea planului de școlarizare integral în final și în proporție de peste 75% în prima etapă a repartiției.  

Context: Analizând situaţia absolvenţilor, pe ultimii 3 ani, la nivel regional, se constată o creştere a ponderii şomerilor în anumite domenii în care se asigură  

pregătirea în unitățile de învățământ preuniversitar. În Bucureşti se înregistrează dezechilibre între cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolilor din 

învăţământul profesional, ceea ce determină un grad redus de integrare profesională a absolvenţilor. Deși adaptată conform prognozelor, inserția absolvenților este 

influențată de fluctuația socio-economică înregistrată pe perioada unui ciclu de școlarizare. 

Obiective Acţiuni Indicatori de performanţă Termen Persoane responsabile Parteneri 

1. Ofertarea unui plan de 

şcolarizare adaptat 

nevoilor pieţei muncii 

 

 

- Analiza PLAI și PRAI 

- Discutarea oportunităților la 

nivelul comisiilor metodice  

- Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru anul 

şcolar următor  

90% dintre domeniile/ 

calificările ofertate sunt în 

creștere în oferta locurilor de 

muncă 

Ianuarie 2023 

 

Director 

CEAC 

ISMB 
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2. Elaborarea unei 

strategii de marketing 

educaţional pentru elevii 

claselor a VIII-a 

 

- Elaborarea ofertei şi a 

materialelor de prezentare a 

imaginii liceului 

- Stabilirea unui program de 

promovare a imaginii liceului 

şi a ofertei în școli generale 

- Organizarea Zilei porţilor 

deschise a liceului 

- Utilizarea site-ului școlii 

pentru promovarea imaginii și 

ofertei educaționale 

- Participare la ”Săptămâna 

meseriilor” 

- Participare la ”Târgul 

meseriilor” 

- Participare la Ziua porţilor 

deschise în şcolile generale 

Realizarea integrală a planului 

de școlarizare aprobat 

Februarie 2023 

Martie –Mai 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2023 

Echipa manageriala 

Coordonatorul pentru 

proiecte și programe 

educative 

Comisia pentru 

promovarea imaginii 

școlii 

ISMB 

Școli generale 

 

3. Implicarea agenților 

economici în pregătirea 

elevilor 

 

- Organizarea unei sesiuni de 

informare privind abilităţile 

cheie necesare agenţilor 

economici-parteneri  

- Desfășurarea de vizite la 

agenți economici din 

domeniile de pregătire 

- Elaborarea ofertei CDL în 

colaborare cu agenți economici  

- Organizarea de stagii de 

pregătire practica pentru toate 

domeniile din oferta 

educaţională 

Creşterea cu 20 % a numărului 

de absolvenţi integraţi pe piaţa 

muncii 

Conform 

graficelor de 

pregătire pactică 

 

 

 

Martie- Mai 2023 

Echipa managerială 

Responsabili catedre 

din aria Tehnologii 

Agenţi economici 

4. Asigurarea dreptului 

la educație și formare 

profesională pentru toți 

absolvenții de ciclu 

gimnazial în vederea 

integrării socio-

profesionale 

 

- Studiul PRAI si PLAI 

- Elaborarea planului de 

şcolarizare în corelare cu 

cererile pieţei muncii şi 

opţiunile elevilor şi părinţilor 

acestora 

- Promovarea ofertei în școli 

generale din București și 

județele limitrofe 

- Utilizarea site-ului școlii 

pentru promovarea imaginii și 

ofertei educaționale 

Peste 50% dintre elevii școlii 

provin din mediul rural 

 

Școlarizarea a minim 30% dintre 

elevi proveniți din medii sociale 

defavorizate 

Septembrie 2022 

 

 

 

Decembrie 2022 

Aprilie - Mai 

2023 

 

 

 

Permanent 

 

Aprilie 2023 

Echipa managerială 

Consilier psihopedagog 

Comisia pentru 

promovarea imaginii 

școlii 

ISMB 

Poliția de proximitate 
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- Participare la ”Săptămâna 

meseriilor” 

- Participare la ”Târgul 

meseriilor” 

Martie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

PROGRAME  OPERAŢIONALE DE DEZVOLTARE 

 

Nr.crt. Domenii funcționale Programe de dezvoltare Perioada  Ținta strategică 

1 CURRICULUM  Cunoaşterea şi aplicarea 

documentelor de curriculum naţional 

şi local, de politică educaţională şi a 

calificărilor profesionale pe nivele de 

şcolarizare în cadrul unităţii de 

învăţământ, urmărind cu precădere 

aspectele ce ţin de modificările şi 

completările aduse la legislaţia în 

domeniu; 

   Stabilirea ofertei educaţionale a 
şcolii în funcţie de nevoile specifice 
ale comunităţii. Întocmirea 
CDS/CDL-uri în funcţie de 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

T1;T2;T3;T4;T5; 

T6; T7 
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cerinţele agenţilor economici şi 
opţiunile elevilor. 

 
2 MANAGEMENT 

INSTITUŢIONAL 

• Implementarea şi consolidarea  

procesului  de asigurare a calităţii în  

educaţie şi formare profesionala 

iniţială a elevilor; 

Încheierea Contractelor de practică 

cu agenții economici și a 

Contractului educațional cu părinții. 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

T1;T2;T3;T4;T5; 

T6; T7 

   Prevenirea şi reducerea 

absenteismului, a actelor de 

violență şi a părăsirii timpurii a 

şcolii;  
 Consilierea şcolară a elevilor prin 
Cabinetul de consiliere 
psihopedagogică al Liceului 
Tehnologic ” Elie Radu”. 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

T1;T4;T6;T7 

3 MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 

 Facilitarea participării cadrelor 

didactice la cursuri de formare 

continuă şi perfecţionare în vederea 

îmbunătăţirii calităţii procesului 

instructiv-educativ, de evaluare şi 

asigurarea calităţii educaţiei, prin 

adaptarea şcolii la nevoile de 

dezvoltarea personală şi 

profesională a elevilor. 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

T2;T3;T4; T6;  

4 MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

 Fluidizarea fluxului informaţional 

dintre unitatea şcolară, ISMB şi 

instituţiile partenere. 

 Gestionarea eficientă şi corectă a 

resurselor materiale alocate şcolii 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

 

T1;T2;T3;T4;T5; 

T7 
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 Întocmirea necesarului şi nevoilor 

la nivelul catedrelor şi 

compartimentelor, centralizarea 

acestora şi realizarea proiectului 

de buget. 

 Întocmirea documentaţiei 

necesare pentru dotarea 

cabinetelor, laboratoarelor, 

bibliotecii, şi a săli de sport (sală 

de clasă). Respectarea legislaţiei 

privind achiziţiile publice. 

5 PROIECTE SI 

PROGRAME 
 Diversificarea ofertei de activităţi 

extracurriculare a școlii și 

participarea la proiectele şi 

programele educaţionale naţionale şi 

europene în vederea valorificării 

potenţialului elevilor şi a formării lor 

ca cetăţeni europeni. 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

T1;T6; 

6 RELAŢII CU 

PUBLICUL ŞI 

IMAGINE 

 Comunicarea cu beneficiarii  direcți 
și indirecți ai educației. 

 
An școlar 

2022 - 2023 

 

T1 
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3.2.4. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

 

Obiective Indicatori de 

performanţa 

Acţiuni concrete Termen Responsabil Parteneri 

1. Organizarea activităţilor la 

nivelul structurilor funcţionale  din 

şcoală 

 

- Organigrama  

 

- Procese verbale ale 

şedinţelor Consiliului de 

Administraţie 

 

- Procese verbale ale 

şedinţelor Consiliului 

Profesoral 

 

- Dosarul de decizii  

 

 

 

- Fişele postului pentru 

întregul personal al școlii 

 

- Realizarea/completarea  organigramei 

 

- Stabilirea componenţei Consiliului de 

administraţie şi distribuirea sarcinilor 

 

 

- Stabilirea comisiilor de lucru ce vor 

funcţiona la nivelul şcolii în anul şcolar 

2022-2023 

 

- Numirea prin decizie a responsabililor 

departamentelor şi comisiilor şi atribuirea 

responsabilităţilor 

 

- Stabilirea atribuţiilor din fişa postului 

pentru întreg personalul unității școlare 

 

Septembrie 

2022 

 

1.09.2022 

 

 

 

1.09.2022 

 

 

 

1.09.2022 

 

 

 

1.09.2022 

 

 

Directorul 

 

Director 

Consiliul 

profesoral 

 

 

Director 

Consiliul 

profesoral 

 

 

Director 

 

 

 

Director 

 

 

 

Primăria 

sector 3 

2. Creşterea profesionalismului 

personalului de conducere 

 

Toate dovezile formării 

sunt cuprinse în 

portofoliile personalului 

Participarea personalului de conducere, 

didactic şi nedidactic la cursuri de formare 

continuă 

 

Permanent, 

conform ofertei 

 

Director 

 

ISMB 

CCD 

3. Eficientizarea relaţionării şi 

comunicării la nivelul întregii 

unităţi  

- Realizarea 100% a 

tuturor situațiilor 

- Toate comunicările de 

interes pentru cadrele 

didactice și  

elevi sunt afișate la 

avizierele școlii  

Diversificarea metodelor şi tehnicilor de 

comunicare în şcoală şi în afara ei 

Permanent Director 

 

 

 

 

ISMB 

IS3 
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3.2.5.  PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV, ONLINE ȘI ÎNVĂȚĂRII 

INCLUSIVE 

 

 

 

OBIECTIVE 

1.  Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin responsabilizarea elevilor privind propria formare 

2.  Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 

3.  Promovarea învăţării incluzive 
 

Activități Indicatori de performanță Dovezi Responsabili  Termen  Parteneri  

1. Proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţare, 

cu implicarea activă a elevilor în 

propriul proces de formare – învăţare 

centrată pe elev  

 

- participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare  privind metode 

moderne de predare și învăţarea 

centrată pe elev 

 

- identificarea stilurilor de învăţare ale 

elevilor fiecărei clase şi afișarea 

acestora în catalogul fiecărei clase 

 

 

- stabilirea strategiilor de învăţare, 

care corespund cel mai bine stilurilor 

individuale de învăţare ale elevilor; 

elaborarea proiectelor de lecţii cu 

activităţi centrate pe elev 

 

- în desfăşurarea lecţiilor sunt cuprinse 

activităţi de învăţare centrate pe elev 

la toate clasele, cu sarcini diferite de 

învăţare pentru cele trei stiluri de 

învăţare: vizual, auditiv şi practic 

 

 

 

 

 

 

 

- 60 % din personalul didactic participă 

la cursuri referitoare la metode active de 

învăţare 

 

 

- 100% dintre elevii de clasa a IX-a 

completează chestionarele pentru 

identificarea stilului de învăţare  

- în toate cataloagele claselor de zi există 

”Harta stilurilor de învățare”  

- 70% din portofoliile cadrelor didactice 

cuprind fișe de lucru structurate pe stiluri 

de învățare diferite 

 

 

 

- participarea activă şi eficientă a elevilor 

la lecţii; metodele de desfășurare a orelor 

contribuie la responsabilizarea elevilor 

asupra propriei formări și reducerea 

tendinței de absenteism 

 

 

 

 

 

 

 

- portofoliul 
personal 
 

 

 

- chestionare pentru 

determinarea 

stilului de învăţare 

 

 

- planificări, 

proiecte didactice 

cuprinzând 

activităţi centrate pe 

elev 

 

- fișe de lucru cu 

sarcini diferenţiate, 

conform stilurilor 

individuale de 

învăţare ale elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

 

 

 

 

Diriginți  

 

 

 

 

 

Șefi de catedră 

Cadre didactice  

 

 

 

 

Cadre didactice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform ofertei 

 

 

 

 

Octombrie 2022 

 

 

 

 

 

Octombrie 2022 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISMB 

MEC 

CCD 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 254 

- utilizarea metodelor active în 

procesul învăţării: lucrul în grupuri 

mici şi perechi, jocul de rol, studiul de 

caz, brainstormingul 

- aplicarea metodelor alternative 

pentru evaluare: autoevaluarea,  

proiectul individual şi în grup, 

portofoliul 

- evaluarea eficienţei utilizării 

strategiilor didactice adecvate stilurilor 

individuale de învăţare prin observări 

ale lecțiilor 

 

 

- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL 

- 70% dintre cadrele didactice aplică 

metodele active de învăţare 

 

 

- 70% dintre cadrele didactice folosesc 

metode și instrumente diferite de 

evaluare a elevilor 

 

- 80% dintre elevi demonstrează 

dezvoltarea abilităţilor cheie şi 

dobândirea competenţelor 

corespunzătoare Standardelor de 

Pregătire Profesională 

 

- 40% dintre conținuturile programelor 

şcolare sunt predate cu ajutorul soft-ului 

specializat AEL 

 

 

 

 

- instrumente de 

evaluare diferențiate, 

conform stilurilor de 

învăţare ale elevilor: 

teste, fişe de 

evaluare, fişe de 

autoevaluare, 

proiecte, 

miniproiecte 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Șefi catedre 

Directori 

 

 

 

Cadre didactice 

Permanent  

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

Conform 

graficelor de 

asistențe 

 

 

Conform 

graficelor 

2. Construirea unui mediu de 

învăţare accesibil pentru toţi elevii, 

cu asigurarea de şanse egale  

• asigurarea condiţiilor egale de acces 

la programele de învăţare pentru toţi 

elevii şi sprijinirea acestora pentru 

propria formare 

     - identificarea elevilor cu un nivel 

scăzut de pregătire 

     - asigurarea sprijinului specializat 

pentru învăţare - personal didactic bine 

pregătit 

•  adecvarea mediului de învăţare 

conform nevoilor individuale ale 

elevilor: 

     - asigurarea unui mediu fizic 

potrivit pentru învăţare: săli de clasă, 

cabinete de specialitate, ateliere-

şcoală, bibliotecă ş.a. 

      - facilitarea accesului în școală și 

săli de curs pentru elevii cu deficiențe  

 

 

 

 

- 50% dintre elevii identificaţi cu nivel 

scăzut de pregătire care beneficiază de 

programe speciale de pregătire să 

promoveze la finalul sem I 

 

 

 

 

 

- 70% dintre elevii cu probleme să 

beneficieze de consiliere psihologică  

 

 

 

 

 

- programe de 

învăţare individuale 

care să asigure 

progresul şi 

învăţarea 

- programe de 

învăţare pentru 

elevii care participă 

la concursuri 

şcolare 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

Cadre didactice 

Consilier 

psihopedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

Cadre didactice  

 

 

 

Octombrie 2022 

 

 

 

MEC 

ISMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria  

sector 3 

 

3.2.6.   PLAN OPERAȚIONAL 

 PRIVIND REDUCEREA ABSENTEISMULUI  
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Obiective Indicatori de 

performanţa 

Acţiuni concrete Termen Responsabil Parteneri 

1. Îmbunătățirea 

frecvenţei elevilor la 

nivelul unităţii 

şcolare 

 

- Diminuarea 

absenteismului cu 

10% în anul şcolar   

2022 - 2023 

- monitorizarea şi raportarea zilnică şi lunară 

a frecvenţei elevilor; 

- identificarea elevilor care înregistrează 

frecvent un număr ridicat de absenţe; 

- analiza de către fiecare diriginte, împreună 

cu elevii şi părinţii, a cauzelor care au 

condus la acumularea absenţelor nemotivate; 

- înregistrarea și consilierea, la cabinetul 

psihopedagogic, a elevilor care au înregistrat 

un număr mai mare de 40 de absențe din 

motive personale şi familiale;  

- înscrirea elevilor vizați în grupul-țintă din 

cadrul proiectului ROSE; 

- aplicarea măsurilor de sancţionare pentru 

elevii care absenteaza nemotivat, conform 

ROFUIP şi a Regulamentului Intern, cu 

înştiințarea scrisă a părinţilor. 

Permanent - Diriginţii 

- Psihologul şcolar 

- CEAC 

- Comisia pentru 

monitorizarea 

frecvenţei  

- Comisia pentru 

prevenirea și 

combaterea violenţei   

- Echipa de 

implementare - ROSE 

 

 

 

 

Poliția de proximitate 

CRP 

2. Reducerea  

abaterilor 

disciplinare care 

cauzează 

absenteismul unor 

elevi 

 

 

 

- Diminuarea cazurilor 

de violenţă școlară  cu 

20% în anul 2022 - 

2023 

- monitorizarea permanentă a cazurilor de 

violență manifestate de elevi în şcoală; 

- identificarea cauzelor care conduc la 

înregistrarea cazurilor de violenţă (agresiune 

fizică, verbală, distrugeri ale bazei materiale 

şi didactice din şcoală); 

- înregistrarea și consilierea elevilor care 

manifestă comportamente violente; 

- înscrirea elevilor vizați în grupul-țintă din 

cadrul proiectului ROSE; 

- aplicarea de măsuri de sancţionare elevilor 

care manifestă comportamente violente în 

scopul aducerii la școală a elevilor agresați;  

- organizarea de programe educative care 

vizează diminuarea comportamentelor 

antisociale 

Permanent - Diriginţii 

- Psihologul şcolar 

- CEAC  

- Comisia pentru 

prevenirea și 

combaterea violenţei  

- Echipa de 

implementare - ROSE  

 

 

Poliția de proximitate 

CMBRAE 

CRP 

 

3. Sprijinirea elevilor 

care absentează 

datorită nivelul scăzut 

de cunoștințe  

 

- Diminuarea cu 50% 

a elevilor care 

absentează datorită 

nivelul scăzut de 

cunoștințe  

- analiza rezultatelor obţinute de elevi la 

evaluările iniţiale şi propunerea de planuri 

remediale în cadrul catedrelor; 

- efectuarea ședințelor de pregătire 

suplimentară de către profesori pentru elevii 

Octombrie 2022 

 

 

Permanent  

 

- Conducerea şcolii 

- Consiliul profesoral 

- Șefii de catedre 

- Echipa de 

implementare - ROSE 

CRP 
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de nivel gimnazial 

 

 

cu tendință de absenteism datorată nivelului 

de cunoștințe redus; 

- înscrirea elevilor vizați în grupul-țintă din 

cadrul proiectului ROSE; 

- monitorizarea  aplicării planurilor remediale 

- monitorizarea evaluării ritmice a elevilor 

 

 

 

 

Permanent  

Lunar  

 

 

 

4. Monitorizarea 

progresului şi a  

performanţelor 

şcolare obţinute de 

elevi pe parcursul 

anului școlar  

- Creşterea cu 5% a 

numărului mediilor de 

promovare la sfârșitul 

semestrului I, 

comparativ cu anul 

şcolar anterior.  

-  Creşterea numărului 

de elevi participanţi la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare, 

competiții sportive 

- realizarea și aplicarea de programe de 

pregătire suplimentară pentru elevii selectaţi 

să participe la olimpiade, concursuri şcolare 

şi sportive; 

- monitorizarea desfășurării programelor de 

pregătire suplimentară; 

- monitorizarea notării ritmice a elevilor; 

- analiza rezultatelor obţinute de elevi la 

finalul semestrului I; 

- monitorizarea parcursului elevilor incluși 

în grupul-țintă al proiectului ROSE 

Permanent  

 

 

 

Lunar  

 

Lunar  

 

Februarie 2023 

 

Permanent   

- Profesorii 

- Diriginţii  

- Șefii de catedre  

- Echipa de 

implementare - ROSE 

 

 

CRP 

ISMB 

5. Construirea unui 

mediu de învăţare 

accesibil pentru toţi 

elevii, cu asigurarea 

de şanse egale  

 

- 50% dintre elevii 

identificaţi cu nivel 

scăzut de pregătire 

care beneficiază de 

programe speciale de 

pregătire să promoveze 

la finalul sem I 

- 70% dintre elevii cu 

probleme să 

beneficieze de 

consiliere psihologică  

 

 

• asigurarea condiţiilor egale de acces la 

programele de învăţare pentru toţi elevii şi 

sprijinirea acestora pentru propria formare: 

     - identificarea elevilor cu un nivel scăzut 

de pregătire 

     - asigurarea sprijinului specializat pentru 

învăţare - personal didactic bine pregătit 

•  adecvarea mediului de învăţare conform 

nevoilor individuale ale elevilor: 

     - asigurarea unui mediu fizic potrivit 

pentru învăţare: săli de clasă, cabinete, ateliere  

      - facilitarea accesului în școală și săli de 

curs pentru elevii cu deficiențe locomotorii 

Permanent - Echipa managerială 

- Coordonatorul 

pentru programe și 

proiecte 

- Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

 

Agenți economici 

Primăria sector 3 

 
3.2.7.   PLAN OPERAȚIONAL  

PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

Obiective Indicatori de 

performanţa 

Acţiuni concrete Termen Responsabil Parteneri 

I. Violența exercitată asupra mediului şcolar (elevi, cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic) de către personae străine de mediul şcolar 

1. Prevenirea şi 

combaterea 

agresiunilor fizice și  

verbale care se pot 

exercita asupra 

- diminuarea cu 70% 

a formelor de violență 

asupra elevilor și 

personalului unității 

şcolare 

- actualizarea permanentă a Regulamentului 

Intern și ROFTLER; 

- elaborarea / revizuirea procedurii privind 

accesul persoanelor în unitatea școlară; 

- includerea obligatorie în cadrul RI și 

Octombrie 2022 - director adjunct 

- diriginți 

- Colectivul de 

actualizare a RI și 

ROFLTER 

Poliția de proximitate 

Consilier 

psihopedagog 

Firma de pază 
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elevilor sau 

personalului unității 

şcolare din partea 

unor persoane 

străine mediului 

şcolar 

 ROFLTER a unor reglementări privind 

accesul persoanelor străine în incinta 

unitătii şcolare; 

- adoptarea unor măsuri de identificare a 

elevilor școlii (carnetul de elev sau semne 

distinctive); 

- prelucrarea elevilor privind interdicția de a 

aduce în unitatea școlară alți elevi/prieteni/ 

rude fără acordul diriginților sau profesorului 

de serviciu 

 

2. Asigurarea 

eficientă a pazei şi 

securitătii unității 

şcolare 

 

- diminuarea cu 60% 

a numărului de 

agresiuni exercitate 

asupra elevilor, 

cadrelor didactice şi a 

altor categorii de 

personal din cadrul 

unitatii şcolare 

 

- aplicarea şi respectarea Planului de 

măsuri elaborat de MEC – ISMB - Școală; 

- realizarea unui sistem de depistare şi 

informare cu privire la cazurile de 

agresivitate/violență din preajma, incinta 

şi interiorul unității şcolare; 

- elaborarea / actualizarea procedurii de 

prevenire și combatere a violenţei; 

- încheierea contractului cu firma de pază și 

stabilirea atribuțiilor acesteia. 

 Permanent  

 

- Consiliul de 

administrație  

-Comisia pentru 

prevenirea si 

combaterea violenței 

 

 

 

Poliția de proximitate 

Firma de pază 

 

3. Educarea elevilor 

în spiritul unor 

comportamente 

morale și civice 
 

- cel puțin 3 întâlniri 

pe semestru pe tema 

antiviolenței și a 

comportamentului 

civic și moral   

 

- întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice 

cu reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei; 

- includerea temelor specifice în tematica 

orelor de consiliere; 

-organizarea unor activități, dezbateri, 

simpozioane etc. pe teme antiviolență  

conform  

graficelor 

- directori  

- Coordonatorul 

pentru proiecte şi 

programe educative 

- diriginți 

 

Poliția de proximitate 

DGPMB 

Asociații  

 

2. Violența în interiorul mediului şcolar 

A. Violența între elevi 

Prevenirea şi 

combaterea 

agresiunilor 

verbale sau fizice  

 

- cel puțin o oră pe 

semestru în tematica 

de dirigenție  

- includerea obligatorie, în fiecare semestru, 

în cadrul orelor de consiliere şi orientare a 

cel putin unei teme care să pună în 

dezbatere problema formelor de violență  

între elevi  

conform 

planificării 

tematice anuale 

şi semestriale 

 

- profesorii diriginți 

 

Consilierul 

psihopedagog 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative 

B. Violența în relațiile dintre elevi - cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
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Prevenirea şi 

combaterea 

agresiunilor 

verbale sau fizice  

 

- cel puțin o oră pe 

semestru în tematica 

de dirigenție  

 

 

 

 

 

- cel puțin 5 profesori 

participanți la cursuri 

tematice 

- participarea elevilor unității şcolare la 

activităti extraşcolare sportive, artistice, 

civice, de voluntariat; 

- participarea elevilor la concursuri 

şcolare; 

- discuții tematice în cadrul ședințelor cu 

părinții, orelor de consiliere cu părinții și 

lectoratelor; 

- ședințe de consiliere psihologică şi 

pedagogică a elevilor şi profesorilor;  

- participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare privind managementul clasei şi 

negocierea conflictelor 

conform 

programului  

activităţilor 

educative 

 

 

 

 

conform ofertei  

cursurilor CCD 

 

- Director  

- Coordonatorul 

pentru proiecte şi 

programe educative 

- diriginţii 

 

 

 

- Consilierul 

psihopedagog 

 

 

 

ISMB 

 

 

 

 

 

 

 

CCD 

C. Violența în relațiile dintre părinți şi elevi, părinți şi profesori 

Prevenirea şi 

combaterea oricărei 

forme de violență 

manifestată de 

părinți în şcoală 

 

 

 

- reducerea cu 15% a 

manifestărilor agresive 

verbale ale părinților 

în raport cu alți elevi 

și cu profesorii  

 

- includerea obligatorie, în cadrul tematicii 

şedintelor cu părinții a unei teme care să 

pună în discuție cauzele și metodele de 

prevenire a violenței în şcoală, familie, 

precum şi a comportamentului părinților 

în şcoală; 

- consultații individuale ale părinților 

nemulțumiți de anumite aspecte din 

mediul școlar; 

- elaborarea și monitorizarea aplicării 

planului de măsuri al Comisiei de 

prevenire și combatere a violenței 

conform 

planificării 

şedinţelor cu 

părinţii 

 

 

conform 

planificării orelor 

de consiliere cu 

părinții 

- Directori  

- diriginţi 

 

 

 

 

- Consilierul 

psihopedagog 

 

- Comisia de prevenire 

și combatere a 

violenței 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative 

 
 

3.2.8.   PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢILE DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ  
 

 

Obiective  Acţiuni Rezultate aşteptate Termen 

 

Responsabil Parteneri 

1. Asigurarea formării 

profesionale a elevilor 

în condiţii similare cu 

cele ale viitorului loc de 

muncă 

 

Corelarea ofertei educaţionale cu calificările cerute pe 

piaţa muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, corespunzător 

domeniilor de pregătire profesională ale şcolii 

     • Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu 

cererea de calificări de pe piaţa muncii  

     • Elaborarea Curriculumului în dezvoltare locală 

(CDL) în colaborare cu agenţii economici  

 

Plan de şcolarizare stabilit în 

acord cu cererea de calificări 

de pe piaţa muncii  

 

Oferta CDL corespunde 

cerințelor de formare ale 

agenţilor parteneri 

 

Septembrie  

2022 

 

Decembrie 

2022 

Aprilie 2023 

 

 

 

Directori  

 

Directori  

 

 

 

Agenţii 

economici 

din domeniul 

mecanică și 

servicii 
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      Responsabil 

Aria 

Tehnologii 

2. Dezvoltarea la elevi 
a abilităţilor cheie şi a 
competenţelor tehnice 
corespunzătoare 
viitorului loc de muncă, 
în vederea facilitării 
integrării cu succes a 
acestora, după 
absolvire, în viaţa socio-
economică 
 

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

instruire teoretică şi practică pentru formarea 

profesională a elevilor, în condiţii care să le asigure 

atingerea performanţelor profesionale şi să le faciliteze 

integrarea la locul de muncă   

     • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu 

scopul dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de 

către elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului 

loc de muncă 

- utilizarea în procesul de predare-învăţare a metodelor 

activ-participative (învăţare centrată pe elev) şi a unor 

strategii de învăţare adaptate stilurilor individuale, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui 

elev 

-  elaborarea referatelor de necesitate vizând resursele 

materiale, conform programelor școlare de specialitate 

-  realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, adaptate 

unor metode didactice eficiente şi moderne   

-  utilizarea metodelor alternative de evaluare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificările calendaristice 

Proiecte didactice 

 

 

 

Procese-verbale ale catedrelor 

de specialitate 

Referate de necesitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Septembrie 

2022 

Conform 

necesității 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate  

 

 

Responsabilii 

catedrelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenţii 

economici 

parteneri 

     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică în 

spaţii dotate corespunzător şi în condiţii similare 

viitorului loc de muncă 

-  realizarea instructajelor SSM-PSI şi completarea fişelor 

individuale pentru elevi, prin folosirea metodelor 

interactive ce vizează şi evaluarea cunoştinţelor elevilor 

-  întocmirea graficelor de desfăşurare a activităţilor de 

instruire practică săptămânală şi comasată 

-  încheierea de convenții-cadru de colaborare cu agenţii 

economici la care se vor desfăşura activităţile de instruire 

practică; repartizarea elevilor la agenţii economici 

-  monitorizarea activităţilor de instruire practică a elevilor 

de către cadre didactice ale şcolii şi reprezentanţi ai 

agenţilor economici  

-  organizarea unor simulări pentru examenele de 

certificare a calificărilor profesionale 

 

 

 

 

Fișe de instruire  elevilor în 

atelierele-școală sau la agenții 

economici 

Grafice de instruire practică 

 

Convenții-cadru încheiate cu 

agenţi economici, pentru toate 

domeniile de pregătire 

 

Fișe de monitorizare a instruirii 

practice  

Dobândirea de priceperi, 

deprinderi şi competenţe, 

corespunzătoare Standardelor 

de Pregătire Profesională 

 

 

 

Permanent 

 

 

Septembrie 

2022 

Septembrie 

2022 

 

 

Permanent  

 

 

Mai 2023 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

Responsabil 

aria 

Tehnologii 

Directori  

 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

 

 

 

Agenţii 

economici 

parteneri 

 Participarea elevilor la olimpiade și concursuri şcolare 
de specialitate 

Premii la concursurile şcolare    
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 Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor Cel puțin 60% dintre 

absolvenți transmit date privind 

integrarea socio-profesională  

   

3. Responsabilizarea 

elevilor privind 

propria formare și 

dezvoltarea 

profesională viitoare 

 

Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare, 

orientare şi consiliere privind cariera 

    • Consilierea elevilor pentru buna orientare în carieră, 

în scopul responsabilizării acestuia privind propria 

formare şi atingerii performanţelor profesionale  

     • Participarea elevilor la simularea unor interviuri în 

vederea angajării 

     • Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa 

locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai 

reprezentanţilor agenţilor economici 

    • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă situaţia 

locurilor de muncă vacante şi documentele necesare 

angajării 

    • Consilierea elevilor din clasele a X-a liceu și a XI-a 
școală profesională, privind continuarea formării  

 

 

80% dintre absolvenţi vor fi 

pregătiţi pentru o analiză 

obiectivă  a pieţei forţei de 

muncă 

 

Inserţia a minim 30 % dintre 

absolvenţi pe piaţa muncii 

 

Cel puțin 80% dintre 

absolvenții de ciclu inferior și 

școală profesională vor 

continua studiile pentru o 

calificare de nivel 4  

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Sfârşitul 

anului şcolar 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Consilier 

educativ 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

 

 

Agenţii 

economici 

parteneri  

            

 3.2.9.   PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII  
 

 

Indicator de performanţă 80% din personalul angajat, elevi, părinţi, agenţi economici să aibă o cultură a calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se 

implice activ pentru obţinerea ei 

 

Obiective Indicatori de realizare 

/ dovezi 

Activităţi Responsabil Termen Parteneri  

 

 

1.  Formarea şi 

dezvoltarea  unei 

culturi a calității 

educaţiei la 

nivelul întregului 

personal al școlii, 

elevi, părinți, 

agenți economici 

Decizia de numire a 

CEAC 

- Alegerea membrilor CEAC în consiliul profesoral, 
prin vot secret 
- Aprobarea componenței Comisiei de Evaluare  și 
Asigurare a Calității, în Consiliul de Administrație 
- crearea unei rețele eficiente pentru asigurarea 
calității 

Director 

 

1.09.2022 

 

 

 

Consiliul 

profesoral 

Actualizarea permanentă 

a avizierului CEAC  

 

Actualizarea permanentă 

a portofoliului CEAC 

Ședințe de documentare CEAC cu privire la: 

- actele normative privind asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar 

- manualul de autoevaluare  

- manualul  de evaluare externă 

- instrumente și modalități de lucru specifice 

Responsabil CEAC 

 

15.09.2022 

 

 

 

ISMB 

ARACIP 
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- standarde de referință și de acreditare 

Manualul Calităţii Revizuirea și completarea Manualului Calității CEAC 14.10.2022  

Proceduri aprobate de 

CP şi CA 

 

Elaborarea de noi proceduri și revizuirea celor 

existente 

Responsabil CEAC 

Responsabilii 

comisiilor  

Permanent  

 

Fișe de evaluare a  

documentației specifice  

Actualizarea conținuturilor mapelor de lucru, utilizate  

ca documente de baza în procesul de evaluare, la 

nivel de directori, CEAC, comisii metodice și de 

lucru, cadre didactice și compartimente funcţionale 

Membrii CEAC 

Responsabilii 

comisiilor 

 

21.10.2022 

 

 

Procese verbale 

Aviziere  

Diseminarea noilor acte normative referitoare la 

implementarea calității, a rapoartelor CEAC și a 

documentelor elaborate de CEAC, întregului personal 

al școlii, elevilor şi părinţilor 

Director  

Responsabil CEAC 

 

 

 

Permanent 

 

 

2. Îmbunătăţirea 

procesului 

educaţional prin 

activităţi specifice 

de asigurare a 

calităţii  

 

Programe de activități 

Planuri operaționale 

- Elaborarea documentelor programatice la nivelul 

comisiilor metodice, de lucru, compartimentelor 

Responsabili comisii, 

compartimente 
03.10.2022 

 

Grafice de asistenţe 

Fişe de observare a 

lecţiilor 

- Intocmirea și afișarea graficelor de asistențe la ore 

- Observarea lecțiilor și completarea fișelor de 

observare 

Directori  

Responsabil CEAC 

Șefi catedre  

03.10.2022 

ISMB 

ARACIP 

Chestionare  
Aplicarea chestionarelor de interese/ nevoi pentru 

elevi, părinți și cadrele didactice 
Responsabil CEAC 01.11.2022 

Consilier 

psihopedagog 

Manualul Calităţii 

Planul de îmbunătăţire  

Proceduri  

Implementarea procedurilor de asigurarea calității şi 

a planurilor de îmbunătăţire 

Director 

CEAC 
Permanent  

 

3. Monitorizarea  

calității  

procesului 

educaţional 

Fişe de monitorizare 
Monitorizarea actualizării portofoliilor catedrelor, 

cadrelor didactice, diriginților şi elevilor 
Membri CEAC Permanent  

 

Fişe de monitorizare 

zilnice, lunare 
Monitorizarea frecvenței elevilor şi aplicarea 

sancţiunilor conform RI şi ROFUIP. 

Directori  

Profesori diriginţi 
Lunar  

 

Grafice de progres 

Rata de promovabilitate 
Monitorizarea progresului școlar 

Echipa managerială 

Responsabil CEAC 

An școlar 

2022-2023 

 

Serviciul 

secretariat 

Chestionare  
Aplicarea chestionarelor de satisfacție privind 

calitatea activităților desfășurate în unitate  
Responsabil CEAC 

An școlar 

2022-2023 

Consilier 

psihopedagog 

Panouri cu activități și 

rezultate 

Monitorizarea performanțelor extracurriculare și 

extrașcolare 
Responsabil CEAC Permanent  

Coordonator 

proiecte 

Rapoarte de 

monitorizare internă 
Completarea formularelor de monitorizare internă 

privind implementarea principiilor calităţii 

Director 

Responsabil CEAC 
Cf. graficelor 

 

Procese verbale ale CA 

şi CP 

Informări periodice în Consiliul de Administraţie şi în 

Consiliile Profesorale, cu privire la acţiunile CEAC 

Director 

Responsabil CEAC 
Lunar 

Consiliul 

profesoral 

4. Evaluarea  

calităţii 

procesului 

Raportul procesului de 

autoevaluare 

RAEI 

- Întocmirea raportului de autoevaluare a activității la 

nivelul fiecărei catedre/compartiment 

- Verificarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de 

Responsabili comisii  

CEAC 

Directori  

21.10.2022 
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instructiv – 

educativ 

performanţă în conformitate cu descriptorii din 

standardele de referinţă şi de acreditare 

Raport de monitorizare 

externă 

Raportul inspecției de 

validare a autoevaluării 

- Organizarea inspecțiilor și vizitelor de monitorizare 

externă pe domeniul asigurării calității educației  

- Discutarea în ședințele comisiei a punctelor slabe 

identificate de evaluatorii externi 

CEAC 

Directori 

Noiembrie 2022 

Aprilie- Mai 

2023 

 

ISMB 

ARACIP 

Planuri de îmbunătăţire 

- Discutarea în ședințele CP a punctelor slabe 

identificate de evaluatorii externi  

- Elaborarea propunerilor de îmbunătăţire la nivelul 

fiecărei catedre/ compartiment 

- Elaborarea Planului de îmbunătățire a calității 

educației oferite de școală 

Responsabili comisii  

CEAC 

Directori 

Cf. graficelor 

 

Octombrie 2022 

 

Octombrie 2022 

 

Primăria sector 3 

ISMB 

ARACIP 
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PRIORITĂȚI 
 

3.2.10. Planuri operaţionale de realizare a priorităţilor 
 

PRIORITATEA 1: ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV  
 

Obiective:1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a elevilor şi creşterea performanţelor individuale ale 

acestora; 
2. Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea 
implicării  active a elevilor în propria formare 

 3.  Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 4.  Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

 5.  Promovarea învăţării incluzive 
 

Ţinta: 90 % dintre profesorii şcolii vor utiliza metode de învăţare centrată pe elev, până în 2023 

 

Context: În anii anteriori, mai multe cadre didactice din şcoală au urmat cursurile de formare în cadrul programelor „IT 

şi Strategie didactică” și ”eCatalog”, sau ale altor programe de profil, iar alte cadre didactice au absolvit cursuri de 

informatică organizate de instituţii de învăţământ superior, în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană. 

   Profesorii şcolii au aplicat la clasă metodele moderne ale învăţării centrate pe elev în scopul îmbunătăţirii 

rezultatelor școlare ale elevilor.  

  Prin urmare, utilizarea acestor metode, la toate disciplinele şcolare, trebuie să constituie o prioritate a cadrelor 

didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 
Acţiuni pentru realizarea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

 

Persoana/ 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Desfăşurarea în şcoală a 

unui CP referitor la formarea 

profesorilor pentru utilizarea 

Participarea a cel puţin 

80 % dintre cadrele 

Nov.  2022 Responsabilul 

Comisiei de formare 

și dezvoltare 

Casa 

Corpului 

Didactic 

Prevăzut 

în oferta 

Venituri 

bugetare / 

proprii 
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metodelor de învăţare 

centrată pe elev 

didactice ale şcolii la 

programe de formare 

profesională: 

prof. Paraschivescu 

Iuliana  

Casa 

Corpului 

Didactic 

 

2. Realizarea unui  punct de 

documentare privind 

metodele de învăţare centrată 

pe elev 

Punct de documentare, în 

cancelarie, cu materiale 

informative privind 

învăţarea centrată pe elev  

Decembrie 

2022 

Responsabilul 

Comisiei de formare 

și dezvoltare 

profesională: 

profesor 

Paraschivescu 

Iuliana, 

profesor Păcurar 

Daniela 

Casa 

Corpului 

Didactic - 

Suport 

de curs; 

referat 

 

Hârtie, 

Calculator, 

Imprimantă  

 

Venituri 

proprii şi 

din  

bugetul 

local 

Proiectarea, organizarea și 

desfășurarea prosesului de 

invățare, cu implicarea activă 

a elevilor în propriul proces 

de formare – învățare centrată 

pe elev 

Proiecte didactice 

Planificari calendaristice 

Plan de lecție 

Fișe de lucru 

Săptămânal Responsabilii 

de arie curriculară 

 

Profesori, 

elevi 

 

Hârtie, 

Calculator, 

Imprimantă  

 

Venituri 

proprii 

3. Realizarea de lecţii 

demonstrative pentru  

utilizarea metodelor de 

învăţare centrată pe elev 

Cel puţin o lecţie 

demonstrativă pentru 

fiecare arie curriculară 

 

 

An școlar 

2022-

2023 
 

 

 

Responsabilii 

de arie curriculară 

 

 

Profesori, 

elevi 

 

 

Hârtie, 

Calculator, 

Imprimantă 

Venituri 

proprii 

 

 

4. Monitorizarea profesorilor 

care aplică la clasă metodele 

de învăţare centrată pe elev 

Utilizarea metodelor de 

învăţare centrată pe elev 

de către 80 % dintre 

profesorii care au 

participat la programe de 

formare 

Lunar Echipa managerială, 

Responsabilul  

Comisiei de Evaluare 

şi Asigurarea Calităţii 

Profesori, 

elevi 

 

 

 

 

Hârtie, 

Calculator, 

Imprimantă  

 

Venituri 

proprii 

 

 

Stabilirea strategiilor de 

învățare care corespund cel 

mai bine stilurilor individuale 

de învățare ale elevilor 

Centralizarea 

chestionarelor privind 

stilurile de învățare ale 

elevilor 

An școlar 

2022-

2023 
Casa a IX-a 

Echipa managerială, 

Responsabilul  

Comisiei de Evaluare 

şi Asigurarea Calităţii  

Profesori, 

 

Hârtie, 

Calculator, 

Imprimantă  

 

Venituri 

proprii 

 

 

Construirea unui mediu de 

învățare accesibil pentru tiți 

elevii, cu asigurarea de șanse 

egale 

Asigurarea sprijinului 

specializat pentru 

învățare  

Semestrial Echipa managerială, 

 

Profesorii 

școlii 

Diriginți  

 

Hârtie, 

Calculator, 

Imprimantă  

 

Venituri 

proprii şi 

din  

bugetul 

local 
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PRIORITATEA 2: ADAPTAREA RESURSELOR UMANE DIN ŞCOALĂ LA CERINŢELE 

UNUI SISTEM MODERN DE FORMARE PROFESIONALĂ, ÎN RAPORT CU 

PRIORITĂŢILE LOCALE ŞI REGIONALE 
 

Obiectiv: Implementarea şi dezvoltarea unor programe de formare continuă şi de perfecţionare a întregului personal 

didactic. 

Ţinta: Cadrele didactice interesate de formarea continuă, învăţarea de-a lungul vieţii. 

Context: Performanţa unei organizaţii depinde de performanţa resurselor umane. Pornind de la această premisă, au 

fost stabilite următoarele deziderate: 

 Dezvoltarea profesională a resurselor umane care funcţionează în unitate; 

 Motivarea resurselor umane existente; 

 Utilizarea la un înalt nivel a potenţialului uman existent; 

 Metode de predare-învăţare-evaluare adaptate nevoilor elevilor; 

 Necesitatea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor în domeniul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

pentru cadrele  didactice; 

 Îmbunătăţirea şi formare abilităților de educaţie antreprenorială la profesori și la elevi. 
 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Participarea la  

programe  de dezvoltare 

profesională continuă a 

cadrelor didactice 

Adeverinţe de certificare 

pentru 

cadrele didactice 

participante la 

programele de formare 

continuă organizate de 

instituţii abilitate. 

Conform 

calendarului 

Manager, 

Responsabilul 

Comisiei de 

formare și 

dezvoltare 

profesională 

Casa Corpului 

Didactic, 

Universităţi,  

Mnisterul 

Educaţiei 

Naţionale 

 

Prevăzut 

în ofertele 

partenerilor 

Casa 

Corpului 

Didactic, 

Mnisterul 

Educaţiei 

Naţionale 

alte 

instituţii 

2. Promovarea ofertei de 

cursuri de formare 

Înregistrarea a cel puţin 

25 de solicitări pentru 

fiecare program de 

formare 

Conform 

calendarului  

Responsabilul 

Comisiei de 

formare și 

dezvoltare 

profesională 

Casa Corpului 

Didactic 

Alte instituţii 

Conform 

ofertei 
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3. Diseminarea 

informaţilor dobândite în 

cadrul cursurilor de 

perfecţionare 

Schimburi de experienţă, 

prin dezbateri şi referate 

prezentate în Consiliile 

profesorale şi în cadrul 

comisiilor metodice 

Lunar Responsabilii 

de arie 

curriculară 

Interni   

4. Aplicarea în lecţii a 

metodelor didactice 

moderne pentru creşterea 

calităţii procesului de 

învăţare-predare-evaluare 

Fișe de observare a 

lecțiilor – peste 75% 

dintre elevi participă 

activ la derularea orelor 

de curs sau laborator 

Permanent Profesorii Interni     -     - 

5. Proiectarea unităţilor de 

învăţare 

Promovabilitate peste 

80% pe discipline 

Octombrie 

2022 

- 

Februarie 

2023 

Director adjunct Interni Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Venituri 

proprii 

ale 

cadrelor 

didactice 

6. Desfăşurarea lecţiilor 

demonstrative 

la toate disciplinele 

Portofolii cu proiecte 

didactice; 

proiectarea unităţilor de 

învăţare;  

lecţii atractive, moderne; 

reducerea  

absenteismului, pe 

discipline  

An școlar 

2022-2023 
 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

Interni, 

Inspectori 

Logistică Venituri 

proprii 

ale 

cadrelor 

didactice 

 

7. Consilierea cadrelor 

didactice debutante; 

asistenţe la ore; oferirea de 

feedback din 

partea observatorilor 

 

 

 

Fişe de observare  a 

lecţiilor,  

Proiectul didactic al 

profesorului 

debutant;  

Monitorizarea activităţii 

profesorului debutant 

Bilunar 

 

 

 

 

Manageri, 

responsabilii  

de comisii 

metodice 

 

Interni 

 

 

 

 

Timp 

alocat  

suplimentar 

    - 

8. Participarea profesorilor 

la sesiuni de referate şi 

comunicări, workshop-uri, 

conferințe  

Referatele profesorilor; 

diplome/ premii 

Conform 

calendarului 

Cadrele  

didactice 

Inspectoratele 

școlare; 

unități de 

învățământ 

Logistică  

Timp 

suplimentar 

Venituri 

proprii 

ale 

cadrelor 

didactice 

 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE  

A ŞCOLII 
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Obiectiv: Modernizarea dotării bazei didactico-materiale în vederea asigurării nivelului de    competenţe şi abilităţi 

cerute pe piaţa muncii. 

 

Ţinta: Atragerea de resurse financiare noi pentru investiţii în baza materială, dotarea spaţiilor de învăţământ la 

standarde ridicate. 

 

Context:  

- Dotarea a 6  săli de clasă cu mobilier nou, octombrie 2023 

- Dotarea cu 47 de tablete pentru elevii din preiectul ROSE 

- dotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolii este inegală;  

- dotarea laboratoarelor tehnologice şi a atelierelor-şcoală este insuficientă şi învechită; 

- reţeaua de calculatoare necesită actualizare permanentă și menținere în bună stare de funcţionare;  

- elevii au permanent acces la Internet prin rețeaua wireless a școlii; 

- biblioteca este dotată cu un calculator; 

- există cabinet de asistenţă psihopedagogică cu dotare modernă din anul şcolar 2006 - 2007; 

- există consilier psihopedagog; 

- biblioteca îşi măreşte anual fondul de carte prin achiziţii publice şi constituie un punct de informare şi 

documentare pentru profesori şi elevi; 

- nu există sală de lectură; 

- cabinetele de istorie şi geografie, dar şi baza sportivă au  fost dotate cu materiale didactice şi echipamente 

specifice, prin achiziţii publice în fiecare an şcolar, conform bugetului alocat; 

- nu există o sală de festivităţi în incinta şcolii, dar se pot organiza activităţi în sala de sport, în funcţie de 

programul beneficiarilor externi ai acesteia; 

- cadrele didactice se implică personal în dotarea cabinetelor și laboratoarelor. 
 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Constituirea unui grup de 

lucru pentru dezvoltarea bazei 

didactico-materiale şi 

Implicarea cel puţin a 

unui reprezentant al 

fiecărei arii curriculare 

Octombrie   

2022 

Director,  

administratorul 

de patrimoniu, 

responsabilii de  

Interni      -         - 
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atragerea de noi surse 

financiare 

arie curriculară 

2. Identificarea necesarului 

de echipamente didactice 

pentru fiecare catedră 

Lista de echipamente 

performante, de 

materiale didactice 

auxiliare pentru 

cabinete şi laboratoare 

Octombrie - 

Noiembrie 

2022 

Grupul de lucru  Birotică   

3. Elaborarea proiectului de 

dotare a şcolii 

Studii de necesitate 

pentru dezvoltarea 

resurselor materiale, 

instrumente şi rapoarte 

de monitorizare 

Noiembrie 

2022 

Grupul de  lucru Agenţi 

economici 

Birotică   

4. Atragerea de finanţări din 

partea agenţilor economici şi a 

comunităţii locale pentru 

îmbunătătirea bazei materiale 

a şcolii 

Dotarea cabinetului de 

mecanică; 

Amenajarea cabinetelor 

de limbi moderne - 

engleză şi franceză; 

Amenajarea unei săli de 

festivităţi; 

Achiziţionarea de 

consumabile necesare 

organizării unor 

activităţi mai ample 

 

Conform 

graficului 

Şefii catedrei 

tehnice; 

Profesorii de 

limba engleză 

şi franceză; 

Echipa 

managerială. 

Agenţi 

economici 

interni, 

 

 

Primăria 

Sector 3 

Conform 

facturilor 

 

 

 

Conform 

devizului 

Venituri 

proprii ale 

cadrelor 

didactice 

 

Resurse  

bugetare 

   

PRIORITATEA 4: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE  

LA CEREREA EXISTENTĂ PE PIAŢA MUNCII 
 

Obiectiv: Corelarea ofertei educaţionale a şcolii cu nevoile de formare ale comunităţii (elevi, părinţi, agenţi 

economici) și cererea existentă pe piaţa muncii, prin includerea calificărilor identificate ca prioritare în 

documentele programatice la nivel local - PLAI şi la nivel regional - PRAI.   

 

  Ţinta:  Identificarea şi analizarea nevoilor de formare ale comunităţii;  

               CDL-uri elaborate în parteneriat cu agenţii economici locali. 

 

Context:  Pe piaţa muncii, la nivel local şi regional, au căutare meserii din domeniul economic şi mecanic, incluse 

în oferta educaţională a şcolii, care contribuie la integrarea socio-profesională a absolvenţilor noştri. Şcoala 

se preocupă şi pentru asigurarea unui cadru instituţional reglementat în vederea pregătirii elevilor din filiera 

vocaţională – profil sportiv, care doresc dezvoltarea unei cariere în acest domeniu. În anul școlar 2020-
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2021 liceul s-a oreintat pe creșterea numărului de clase la învățământ profesioal mecanic –auto și 

comerciant-vânzător învățământ profesioal dual. 
 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Realizarea unei baze de date 

privind evoluţiile înregistrate 

pe piaţa muncii la nivel local şi 

regional 

Corelarea ofertei 

educaţionale cu cererea 

înregistrată pe piaţa 

muncii; PAS 

Noiembrie  

2022 

Responsabilul 

Comisiei de 

asigurare a 

calităţii 

Agenţi  

economici, 

MEC, ISMB 

 Bugetul 

şcolii 

2. Aplicarea unor chestionare 

pentru elevi, părinţi, agenţi 

economici 

Identificarea direcțiilor 

de dezvoltare 

profesională a elevilor și 

necesităților agenților 

economici 

Noiembrie  

2022 

Responsabilul 

Ariei curriculare 

Tehnologii 

Elevi, 

părinţi, 

agenţi 

economici 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Bugetul 

şcolii 

3. Analiza resurselor umane şi 

materiale ale şcolii 

Analize SWOT şi 

PESTE în PAS şi la 

comisiile metodice 

Noiembrie 

2022 

Echipa 

managerială; 

şefii de 

catedră 

Interni Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

 

4. Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru 

anul şcolar următor 

Plan de şcolarizare 

adaptat nevoilor pieţei 

muncii, în conformitate 

cu PRAI si PLAI 

Decembrie 

2022 

Echipa 

managerială 

ISMB, 

MEC 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Bugetul 

şcolii 

5. Elaborarea proiectelor de 

CDL  

Proiecte CDL adaptate  

nevoilor de formare şi 

dezvoltare locală şi 

regională 

Aprilie  

2023 

Responsabilii 

catedrelor din 

Aria Tehnologii 

Agenţi  

economici 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Bugetul 

şcolii 

6. Aprobarea programelor CDL 

şi aplicarea lor 

Programe şcolare avizate 

în Consiliul de 

administraţie al şcolii şi 

aprobate de inspectorii de 

specialitate 

Septembrie 

2022 

Responsabilii 

catedrelor din 

Aria Tehnologii 

Consiliul de 

Administraţie 

al şcolii, 

ISMB 

  

7. Colaborarea cu şcoli 

generale pentru  

popularizarea ofertei 

educaţionale 

Activităţi, pliante, 

fluturaşi de popularizare 

a imaginii şcolii 

Aprilie - 

Iunie 

2023 

Comisia de 

popularizare a 

imaginii şcolii 

Şcoli generale 

din Bucureşti şi 

judeţele 

învecinate 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Bugetul 

şcolii 

 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ŞI EFICIENTIZAREA  
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SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ  

A ELEVILOR 
 

Obiectiv: Consilierea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei; dezvoltarea personalităţii elevului; 

consilierea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei muncii la 

nivel local, regional, naţional, european. 

 

Ţinta: Accesul fiecărui elev la serviciile de consiliere şi orientare profesională, prin asistenţa oferită de consilierul 

psihopedagog şi diriginţi; asigurarea funcţionalităţii cabinetului de consiliere din şcoală, a accesului nelimitat 

la Internet şi comunicare liberă, astfel încât toţi elevii şcolii să-şi aleagă în cunoştinţă de cauză traseele de 

formare profesională.  

 

Context: Autocunoaşterea, creşterea încrederii de sine, informarea privind tendinţele de pe piaţa muncii, asumarea 

responsabilităţii în luarea deciziilor, necesitatea învăţării de-a lungul vieţii sunt considerente majore pentru ca 

activitatea de consiliere şi orientare profesională a elevilor să fie o prioritate în şcoala noastră. 

         În Proiectului Rose sunt cuprinse activități de dezvoltare personal prin metode psihologice prin activități 

sportive. 
 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsbile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Eficientizarea activităţii 

cabinetului de consiliere 

psihopedagogică 

Existenţa unui mediu 

favorabil consilierii 

Permanent Consilierul 

psihopedagog 

 Internet Bugetul 

local 

2. Susţinerea financiară a 

serviciilor în cadrul 

cabinetului de consiliere 

Accesul la informaţii, 

multiplicarea testelor şi a 

probelor  psihologice 

Conform 

calendarului 

Consilierul 

psihopedagog 

Elevi, 

Profesori, 

CMBRAE 

Internet Bugetul 

local 

3. Colaborare între şcoală şi 

CMBRAE  

Sesiuni de informare; 

Activități specifice 

Conform 

graficului 

Consilierul 

psihopedagog 

Reprezentanţi 

CMBRAE 

 Venituri 

locale 

4. Realizarea  şi utilizarea 

unui portofoliu pentru 

consiliere şi orientare 

Modele de CV, scrisori 

de intenţie, exemple de  

bune practici 

Permanent Comisia 

diriginţilor 

Consilierul 

psihopedagog 

Interni Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Venituri 

 extrabugetare 

5. Participarea elevilor la 

târguri de joburi 

Angajarea absolvenţilor Conform 

graficului 

Comisia 

diriginţilor 

Camera  

de Comerţ 
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Consilier 

psihopedagog 

6. Crearea unei baze de date 

privind absolvenţii 

Baza de date cu 

absolvenţii ultimei 

promoţii 

Anual Responsabil 

CEAC 

Secretar-şef 

Diriginţii Calculator, 

imprimantă 

 

7. “Ziua porţilor deschise”-

vizitarea şcolii de către  

elevii claselor a VIII-a 

Referate, comunicări,  

momente artistice, lecții 

demonstrative 

Mai - Iunie 

anual 

Coordonator 

pentru proiecte și 

programe 

educative; 

Comisia de 

popularizare a 

imaginii școlii 

Şcoli 

Generale din 

București și 

județele 

limitrofe 

Materiale 

promoţionale 

 

Venituri 

extrabugetare 

8. Participarea elevilor la 

concursuri de specialitate 

 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, a 

comunicării şi a 

capacităţii de lucru în 

echipă 

Conform 

graficelor 

Șefi catedre din  

AriaTehnologii 

Părinţi Premii, 

diplome 

Venituri 

extrabugetare 

9.Identificarea elevilor cu 

nevoi speciale (defavorizaţi 

din punct de vedere material, 

cu handicap fizic, cu 

dificultăţi în învăţare, cu o 

conduită deviantă) 

Lista categoriilor şi a 

numărului de elevi cu 

 nevoi speciale 

Octombrie 

anual 

Diriginţii Consilier 

psihopedagog 

Elevi  

  

10. Elaborarea şi 

implementarea de programe 

educative pentru elevii cu 

nevoi speciale 

Programe de recuperare 

pentru fiecare  categorie 

de elevi cu nevoi 

speciale 

Noiembrie 

anual 

Consilier 

psihopedagog 

 

Părinţi 

Diriginți  

  

   

 

PRIORITATEA 6: ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE 
 

Obiectiv: Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii moderne care să permită creşterea calităţii 

proceselor de învăţare şi de formare a personalităţii elevilor. 

 

Ţinte: 
 Obţinerea performanţelor de către elevii cu abilităţi tehnice, artistice, sportive; 

 Creșterea cu 10% a ratei de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat de către elevii Liceului Tehnologic 

”Elie Radu” pe o perioadă de 4 ani, ca urmare a derulării activităților din proiectul ROSE; 
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 Creșterea cu 15% a ratei de absolvire a liceului de către elevii școlii, ca urmare a derulării activităților din 

proiectul ROSE; 

 Motivarea şi stimularea elevilor pentru a-şi depăşi propria condiţie, pentru a lua decizii corecte în alegerea 

carierei. 

 

Context: În şcoala noastră, anual, mulţi elevi s-au evidenţiat la diferite concursuri şcolare, olimpiade și întreceri 

sportive, festivaluri de teatru, obţinând premii şi diplome. 

                Activităţile extracurriculare îi atrag pe elevi, aceştia participând la orele de pregătire suplimentară şi apoi 

la concursurile şcolare, îmbunătăţindu-şi continuu propriile performanţe.  

                Majoritarea profesorilor manifestă mult interes pentru promovarea elevilor oferindu-le sprijin, consiliere, 

pregătirea suplimentară necesară dezvoltării personalităţii lor, răspunzând astfel nevoilor şi intereselor acestora. 

 

 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Educație remedială la 

disciplinele de bacalaureat 

Creșterea procentului de 

promovabilitate la 

examenul de bacalaureat cu 

10% 

Septembrie 

2022 

Cadre didactice 

de specialitate 

Elevi 

Părinți 

Resurse 

materiale, 

financiare, 

umane 

Proiectul 

ROSE 

2. Selectarea elevilor pentru 

Olimpiade şi concursuri 

şcolare și constituirea 

echipelor 

Liste cu elevii selectaţi 

la diferite specialităţi 

(tehnice, de cultura generală, 

artistice şi sportive). 

Noiembrie  

anual 

Profesori ingineri şi 

maistri -instructori; 

profesori de  

cultură generală 

Elevi - - 

3. Realizarea graficelor de 

pregătire pentru activităţile 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

Centralizatoare cu prezenţa 

elevilor selectaţi pentru 

aceste activităţi 

Noiembrie  

anual 

Profesorii 

îndrumători 

Interni Birotică          - 

4. Desfăşurarea programelor 

de pregătire şi utilizarea bazei 

didactice din dotarea şcolii şi 

unde este cazul, folosirea 

echipamentelor procurate cu 

ajutorul agenţilor economici 

Creșterea cu 10% a 

numărului elevilor 

participanți  

 

Conform 

graficelor 

Profesorii 

îndrumători 

Elevi 

 

Agenţi 

economici 

 

Hârtie, 

computer, 

imprimantă,        

Internet,  

logistică 

Venituri      

extrabugetare 

5. Participarea efectivă a 

elevilor la concursurile 

şcolare și sportive 

Lucrări practice, lucrări 

scrise, reprezentaţii 

artistice, întreceri sportive, 

expoziţii de arte plastice, 

Conform 

calendarului 

Profesorii 

indrumatori 

Inspectorate 

şcolare, 

Instituţii 

de cultură 

Materiale 

specifice 

 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 273 

diplome, premii. 

6. Redactarea revistei şcolii 

“Excelsior” 

Numere ale revistei 

Premii, diplome la 

concursuri de gen 

An școlar 

2022-

2023 
 

Colectivul 

redacţional 

Elevi, 

profesori 

Logistică 

 

Venituri  

extrabugetare 

7. Relansarea programelor 

staţiei de amplificare “Ecou” 

Audiţii muzicale în timpul 

pauzelor, mesaje  ale 

elevilor şi profesorilor 

Zilnic Colectivul 

organizatoric 

Elevi, 

profesori 

Logistică   

8. Stimularea morală şi 

financiară a elevilor 

premianţi cu performanţe 

deosebite şi a cadrelor 

didactice care i-au pregătit 

Diplome, premii acordate la 

festivitățile de final de an 

școlar; 

Aprecieri în Consiliul 

profesoral, Consiliul 

elevilor, Consiliul 

reprezentativ al părinților 

Mai - Iunie 

anual 

Echipa 

managerială 

Responsabil 

CEAC 

 

Consiliul 

elevilor, 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

 

PRIORITATEA 7: REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI PĂRĂSIRII TIMPURII A 

SISTEMULUI DE EDUCAŢIE 
 

Obiectiv: Educarea elevilor asupra importanţei finalizării cursurilor liceale tehnologice, în scopul dobândirii unor 

cunoştinţe şi deprinderi, care să le faciliteze integrarea în viaţa socială şi pe piaţa muncii conform domeniului 

de pregătire. 

 

 Ţinta: - Reducerea absenteismului şcolar cu 10%/an școlar, până în anul 2023 și monitorizarea fenomenului în 

perioada 2018- 2023 și ca urmare a implementării activităților din proiectul ROSE; 

            - Diminuarea abandonului școlar cu 10% și părăsirii timpurii a sistemului educaţional până în anul 2023 și 

monitorizarea fenomenului în perioada 2018- 2023 prin derularea activităților cuprinse în proiectul ROSE. 

 

 Context: Asigurarea calităţii în educaţie şi pregătirea tinerilor pentru impactul social şi profesional, sunt  procese 

integratoare, care se desfăşoară pe termen lung şi  necesită planificare şi organizare minuţioasă şi riguroasă. 

                 Absenteismul şcolar este una dintre realităţile crude ale societăţii moderne fiind alimentat de situaţia 

social-financiară a majorităţii familiilor din care provin elevii şcolii, care îi determină pe copii să se angajeze 

pentru a întreține familia, dar şi de lipsa perspectivelor pe piaţa forţei de muncă actuale. 

  Absenteismul nesupravegheat determină reducerea capacităţii de integrare într-un grup socio-profesional 

organizat şi duce la creșterea pericolului apartenenţei la grupurile infracţionale. 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Monitorizarea lunară a 

absenţelor elevilor de către 

diriginţi  

Evidenţierea scăderii 

absenteismului 

Lunar Diriginţi  Şcoala  Logistică Venituri 

proprii ale 

diriginților 

1. Contactarea părinţilor 

elevilor cu probleme de 

absenteism repetat 

 

Îmbunătăţirea frecvenţei 

elevilor la ore 

Săptămânal   Diriginţi  

 

Părinţi  Logistică   Venituri 

proprii ale 

diriginților 

Buget local 

2.  Discutarea problemelor 

absenteismului în Consiliile 

profesorale 

Propuneri de reducere a 

absenteismului şi de 

prevenire a abandonului 

şcolar 

Conform 

tematicii  

Directori 

Diriginţi  

Interni  Timp 

alocat 

şeinţelor 

 

3. Adoptarea unui plan de 

măsuri pentru reducerea 

absenteismului 

Planul de măsuri  Noiembrie   

anual 

Directori  

Consiliul 

profesoral 

Interni  Logistică  Proprie 

şcolii  

4.  Efectuarea de şedinţe cu 

părinţii şi întâlniri de 

consiliere a părinţilor 

Reducerea numărului de 

absenţe la clase şi a 

elevilor care 

abandonează şcoala 

Lunar   Diriginţi  Părinţi  Timp 

alocat  

Logistică  

Venituri 

proprii ale 

diriginților 

5.  Implicarea Consilierului 

psihopedagog prin invitaţii la 

orele de dirigenţie şi în 

şedinţele cu părinţii 

Îmbunătăţirea frecvenţei 

elevilor la ore 

Permanent   Diriginţi  

Consilier 

psihopedagog 

Interni  Logistică  Cabinet 

consiliere 

școlară  

6.  Încheierea de parteneriate 

cu organisme abilitate în 

prevenirea  delicvenţei 

juvenile şi consilierea elevilor 

cu probleme 

Scăderea numărului de 

absenţe 

Conform  

calendarului  

Directori  

Coordonator 

pentru proiecte 

şi programe 

Consilier 

psihopedagog 

Organisme 

abilitate 

Logistică  

Timp 

alocat 

 

7.  Workshopuri de dezvoltare 

personală prin metode 

psihologice 

Îmbunătăţirea frecvenţei 

elevilor la ore 

Conform  

calendarului 

Directori  

Consilier 

psihopedagog 

Invitați  Logistică Proiect 

ROSE 

8.  Workshopuri de dezvoltare 

personală prin activități 

sportive 

Scăderea numărului de 

absenţe 

Conform  

calendarului 

Cadre didactice 

de specialitate  

 Logistică Proiect 

ROSE 

9.  Excursii tematice Reducerea fenomenului 

absenteismului 

Conform  

calendarului 

Cadre didactice Agentii de 

turism 

Logistică Proiect 

ROSE 
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10. Călătorii culturale Reducerea 

absenteismului 

Implicare a elevilor în 

viața școlii 

Conform  

calendarului 

Cadre didactice  

Diriginţi 

Muzee, teatre Logistică Proiect 

ROSE 

 

 

PRIORITATEA 8 : METODE MODERNE DE ASIGURARE A CALITĂŢII 
 

 Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii întregului proces educativ din unitatea noastră şcolară, dezvoltarea unei culturi şi 

a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii. 

 

 Ţinta: - Reducerea absenteismului şcolar; 

  - Reducerea actelor de indisciplină; 

            - Monitorizarea şi autoevaluarea procesului instructiv-educativ.  

 

 Context: Asigurarea calităţii în educaţie este un proces ce se desfăşoară pe termen lung, care necesită planificare 

şi organizare minuţioasă. Demersurile privind asigurarea calității trebuie reluate anual, pentru fiecare 

generație de elevi care intră în unitatea școlară. 

                Pentru realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întregul personal al şcolii şi elevii 

trebuie încurajaţi spre folosirea metodelor moderne de lucru, în echipă, spre monitorizarea şi evaluarea 

propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri. 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Activităţi specifice  ale 

Comisiei de promovare a 

imaginii şcolii: realizarea 

materialelor  promoţionale, 

distribuirea lor în şcolile 

generale.  

Realizarea integrală a 

planului de şcolarizare 

Aprilie  - 

Iunie 

anual 

Responsabilul 

Comisiei de 

popularizare a 

imaginii şcolii 

Manager, 

Consiliul de 

administraţie 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Venituri 

proprii 

2. Activităţi de promovare a 

şcolii: participarea la târguri 

educaţionale, manifestări tip 

“Ziua porţilor deschise”  

Realizarea integrală a 

planului de şcolarizare 

Mai  

anual 

Directori  

Coordonator 

pentru proiecte 

Inspectorate 

şcolare; 

Alte unităţi 

şcolare 

Logistică Venituri 

extrabugetare 
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și programe 

educative 

Profesori  

3. Revizuirea politicilor şi 

procedurilor 

Aplicarea procedurilor 

de către profesori 

Permanent, 

după 

necesităţi 

Responsabilul 

CEAC 

Echipa 

de manageri 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Venituri 

proprii 

4. Asigurarea accesului la 

informaţie pentru toţi elevii 

şcolii, prin folosirea 

internetului, difuzarea revistei 

şcolii ”Excelsior”, afişaje, 

comunicări cu agenţii 

economici 

Aviziere pentru elevi 

Utilizarea laboratoarelor 

de informatică 

Rețeaua wireless 

Permanent Responsabil 

CEAC 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

Informaticieni  

Interni, 

agenţi 

economici 

Rețea 

internet 

Costuri 

bugetare 

5. Realizarea unei oferte 

educaţionale diversificate ca 

niveluri şi specializări, în  

conformitate cu cerinţele de pe 

piaţa muncii 

Aprobarea  planului de 

şcolarizare 

Decembrie 

anual 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

de 

administraţie 

ISMB 

  

6. Aplicarea de chestionare 

elevilor pentru obţinerea de 

informaţii referitoare la 

nevoile lor de instruire, 

educaţie şi formare, la stilurile 

lor de învăţare, la modalităţi de 

evaluare formativă şi sumativă 

preferate, la interesul pentru 

programele educaţionale în 

care sunt cuprinşi 

Centralizatoarele 

chestionarelor care 

prezintă imaginea exactă 

asupra intereselor elevilor, 

pe baza căreia se poate 

planifica un program de 

învăţare adecvat 

An școlar 

2022-

2023 
 

Diriginţi, 

CEAC 

Interni Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

Venituri 

proprii 

7. Reactualizarea 

Regulamentului Intern și a 

Regulamentului de Organizare 

și Funcționare a liceului 

Îmbunătăţirea conduitei 

elevilor, reducerea 

numărului de absențe, 

scăderea numărului de 

sancțiuni, creșterea ratei 

de retenție și de 

promovabilitate 

Octombrie 

anual 

Director adjunct, 

Comitetul de 

actualizare RI, 

ROFLTER 

 

Profesorii 

Coordonator 

pentru 

proiecte și 

programe 

educative 

Consilier 

psihopedagog 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Venituri 

proprii 

8. Informarea părinţilor în 

legătură cu drepturile şi 

responsabilităţile elevilor 

Încheierea Contractului 

educațional şcoală- 

părinți-elevi 

Septembrie 

anual 

Diriginţii Părinţii Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Venituri 

proprii 

9. Derularea unor programe 

educative în parteneriat cu alte 

şcoli, cu CMBRAE, 

cu Poliţia, cu Directia de 

sănătate publică, cu Asociaţia 

“Salvaţi copiii” 

Sprijin şi consiliere 

pentru toţi elevii şcolii, 

conform  nevoilor 

acestora 

Conform 

calendarului 

Echipa 

managerială  

Consilier 

psihopedagog 

Alte unități 

școlare 

CMBRAE 

Poliţia – 

Secția 11 

Asociaţii 
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10. Întâlniri ale elevilor cu 

reprezentanţi ai agenţilor 

economici locali, vizite de 

documentare la agenţi 

economici, în instituţii de 

învăţământ universitar, la 

târguri și expoziţii, la burse ale 

locurilor de muncă 

Orientarea şi consilierea 

elevilor privind 

modalităţile de a se 

angaja, de a-şi continua 

studiile 

An școlar 

2022-

2023 
 

Responsabilul 

Comisiei 

diriginţilor 

Coordonatorul 

pentru proiecte 

și programe 

educative 

Agenţi 

economici 

Universităţi 

 Venituri 

proprii 

11. Stimularea comunicării 

profesor-elev prin aplicarea de 

chestionare, prin dezbateri cu 

elevii pe teme de interes şi 

nevoi individuale/ colective  

 

 

Valorificarea exemplelor 

de bună practică, 

proiecte de grup mixte 

(profesori şi elevi): 

revista şcolii, materiale 

promoţionale, pagini 

web de prezentare, 

simpozioane 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginţi 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori 

 

 

 

 

 

 

 

Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

 

12. Aplicarea metodelor active 

şi interactive de evaluare, 

implicarea elevilor în acţiuni 

de autoevaluare, interevaluare 

şi de feedback. 

Creşterea performanţei 

şcolare, portofolii, 

proiecte de grup 

Permanent 

 

Cadrele didactice Interni Hârtie, 

calculator, 

imprimantă 

Venituri 

proprii ale 

cadrelor 

didactice 

 

PRIORITATEA 9: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE  

ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE 
 

Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale, active de formare profesională, pe bază de acorduri de colaborare 

pentru toate calificările din oferta educaţională a şcolii; crearea unor parteneriate eficiente între angajatori şi 

şcoală. 

 

Ţinta: Încheierea de contracte –cadru între şcoală şi agenţii economici, în vederea efectuării orelor de instruire 

practică ale elevilor, pentru fiecare calificare. 

 

Context:  

 Insuficienta implicare a agenţilor economici în procesul de instruire practică; 

 Dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională; 

 Imposibilitatea agenților economici mici de a asigura instruirea practică pentru clasele cu număr mare de 

elevi; 
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 Insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 

 Lipsa de implicare a angajatorilor în stabilirea ofertei planului de şcolarizare; 

 Şcoala noastră, ca furnizor de forţă de muncă pentru comunitatea locală, trebuie să sensibilizeze şi să atragă 

pe toţi partenerii sociali pentru constituirea de parteneriate reale în formarea profesională. 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Constituirea unui grup de 

lucru privind dezvoltarea 

parteneriatelor în formarea 

profesională 

În grupul de lucru să fie 

cuprins câte un  

specialist pentru fiecare 

domeniu de calificare 

Septembrie 

anual 

Echipa 

managerială 

Interni 

MEC 

ISMB 

     -         - 

2. Identificarea partenerilor 

sociali pentru formarea 

profesională, în fiecare 

domeniu de  calificare: agenţi 

economici,  patronate, 

asociaţii profesionale 

Listarea agenţilor 

economici pe domenii 

Octombrie  

anual 

Grupul de 

lucru 

Agenţi 

economici 

     -          - 

3. Discutarea problemei 

formării profesionale a elevilor 

în ședințele Comitetului 

reprezentativ al părinților 

Procese-verbale 

incluzând propuneri de 

parteneriate din partea 

părinților 

Octombrie 

anual 

Directori 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinților 

- - 

4. Analiza disponibilităţii 

agenţilor economici de a stabili 

parteneriate 

Încheierea acordurilor 

de colaborare/ 

convenţii-cadru pentru 

fiecare domeniu de 

calificare 

Octombrie 

anual 

Director 

Maiştri- 

instructori 

Agenţi 

economici 

    -          - 

5. Organizarea unor întâlniri între 

reprezentanţii şcolii şi agenţii 

economici în vederea identificării 

celor mai bune soluţii de 

colaborare 

Întâlniri, vizite la 

agenţii economici 

Octombrie 

anual 

Profesori, 

Ingineri, 

Maiştri- 

instructori 

Agenţi 

economici 

     -          - 

6. Monitorizarea modului de 

formare a competenţelor–cheie 

şi a deprinderilor practice de 

către elevi în cadrul 

parteneriatelor încheiate 

Fişe de monitorizare Periodic Echipa 

managerială 

Interni      -         - 

7. Participarea elevilor la 

târgurile de joburi 

Inserţia absolvenţilor pe 

piaţa forţei de muncă 

Când este 

cazul 

Diriginţi 

Consilier 

școlar 

Interni     -         - 
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PRIORITATEA 10: CONSTITUIREA UNUI SISTEM DE PROGNOZE PENTRU PIAŢA 

MUNCII 
 

Obiectiv: Implementarea unui sistem de prognoze specifice pentru identificarea nevoilor de calificare. 

 

Ţinta: Înfiinţarea unui grup de lucru cu rol de “Observator al pieţei muncii” în vederea corelării ofertei educaţionale 

cu cerinţele pieţei muncii. 

Context:  
 În condiţiile în care piaţa muncii este într-o continuă schimbare, se impune o analiză permanentă a evoluţiei 

calificărilor, astfel încât școala să fie la curent cu nevoile pieţei muncii. 

 Pentru a-şi îndeplini misiunea, şcoala trebuie să fie capabilă să răspundă fluctuaţiilor pieţei, să-şi coreleze 

oferta educațională propusă prin planul de şcolarizare cu cererea de pe piaţa forţei de muncă. 
 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

1. Constituirea grupului de 

lucru 

Echipa alcătuită din  5 

cadre didactice de 

diferite specialităţi 

Octombrie  

anual 

Manager Interni   

2. Crearea unui sistem de baze 

de date privind evoluţia pieţei 

muncii 

Statistici privind 

evoluţia pieţei muncii 

Noiembrie  

anual 

Responsabilul 

grupului de lucru 

MEC 

ISMB 

(PRAI, 

PLAI) 

  

3  Identificarea nevoilor de 

calificare 

 

Diagnoze şi prognoze Noiembrie 

anual 

Responsabilul 

grupului de lucru 

   

4. Monitorizarea inserţiei 

profesionale a absolvenţilor 

Statistici privind 

inserţia absolvenţilor – 

”Agenda absolventului” 

Periodic  Responsabil CEAC 

Secretar-șef 

Diriginţi   

5. Funcţionarea eficientă a unei 

echipe pentru promovarea 

imaginii şcolii 

Activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare, pliante, 

fluturaşi, manifestări de  

“Ziua porţilor deschise” 

Conform 

graficelor 

Echipa managerială, 

Responsabilul 

grupului de lucru 

Interni Logistică  
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PARTEA A IV-A 

 

 CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

4.1. CONSULTAREA  

ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS 
        
 Reuniuni lunare ale colectivului de elaborare a PAS, ale Consiliului de Administraţie şi şefilor de 

compartimente pentru a analiza modul de implementare şi progresul realizat; 

 Discuţii cu elevii, părinţii, cadrele didactice şi aplicarea de chestionare acestora asupra schimbărilor care au 

avut loc în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 Întâlniri cu agenţii economici parteneri pentru a adapta permanent oferta educațională și curriculară la noile 

cerinţele ale pieței muncii; 

 Consultari in vederea stabilirii tintelor strategice; 

 Interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local - informaţii corelate cu priorităţile identificate la nivel 

regional şi local prin PRAI si PLAI; 

 Colaborarea cu alte şcoli din sector sau din municipiul Bucureşti pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor 

în vederea analizei mediului extern; 

 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 

 Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare, în cadrul 

şedinţelor Consiliului Profesoral, de catedră, ale Consiliului elevilor, ale Consiliului reprezentativ al 

părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu partenerii sociali şi economici; 

 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultaţiilor şi, pe baza acestora, reformularea priorităţilor şi 

obiectivelor. 
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4.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

       

  Monitorizarea şi evaluarea sunt de competenţa realizatorilor PRAI  şi PLAI şi se vor efectua anual în baza fişei 

de evaluare. 

        O primă evaluare a PAS va fi realizată de către Consiliului profesoral, ocazie cu care se pot face anumite 

corecţii,  după care va fi supusă aprobării Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic “Elie Radu”. 

Documentul adoptat este utilizat în şcoală, constituind principalul document managerial. 

        În principiu, procesul de revizuire a PAS se reia anual şi presupune completarea descrierii mediului economic 

şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea previziunilor / prognozelor, precum şi regândirea ofertei educaționale 

în concordanţă cu noile condiţii. 

        Monitorizarea aplicării PAS se va face de către Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic “Elie Radu”, 

iar evaluarea anuală se va realiza de către Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3, prin inspectorul de specialitate. 

        În cadrul Liceului Teoretic “Elie Radu”, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS va fi coordonată de către 

directorul instituţiei. 

 
Monitorizarea implementării Planului de Acțiune al Școlii și Planului operarațional pentru 1 an se va realiza 

prin instrumente de analiză şi control: 

- Graficului de asistențe la ore  

- Fişe tip de asistență 

- Hotărâri ale Consiliului de administraţie; 

- Procese verbale din Consiliul profesoral şi de administraţie; 

- Rapoarte şi procese verbale ale comisiilor metodice, de lucru şi pe probleme 

- Rapoarte semestriale şi anuale dezbătute şi analizate în Consiliul Profesoral şi aprobate în Consiliul de 

Administraţie 

- Existenţa şi aplicarea procedurilor Liceului Tehnologic ”Elie Radu”. 

- Rapoarte de evaluare internă a calităţii și de monitorizare. 

- Baza de date a Liceului Tehnologic ” Elie Radu”(SIIIR). 

- Planuri remediale, fişe de monitorizare a activităţilor; 

- Şedinţe de analiză privind impactul aplicării planului de actiune al scolii; 

- Portofoliile profesorilor; 
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- Chestionare iniţiale şi finale; 

- Comunicate de presă; 

Evaluarea implementării Planului de Acțiune al Școlii și Planului operarațional pentru 1 an se va realiza prin: 

- autoevaluare anuală RAEI, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele 

desprinse fiind incluse în raportul anual; 

- evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare 

finală; 

- evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore în Programul de activitate al Liceului 

Tehnologic ” Elie Radu”; 

- evaluare externă RME privind asigurarea şi evaluarea calităţii; 

 

 

 

4.2.1 Programul activităţii de monitorizare şi evaluare a țintelor strategice 

   

Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Întocmirea seturilor de 

date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Director adjunct Lunar Decembrie -  

Iunie  

Monitorizarea periodică 

a implementării 

acţiunilor individuale 

Responsabilii  

comisiilor metodice 

An școlar 

2022-2023 

 

Februarie - 

Iunie  

Comunicarea acţiunilor  

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Manager An școlar 

2022-2023 

 

Februarie - 

Octombrie 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

An școlar 

2022-2023 

 

Iunie   
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Prezentarea generală  

a progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Manager An școlar 

2022-2023 

 

Septembrie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării. 

Manager An școlar 

2022-2023 

 

Octombrie  
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CONCURSURI ȘCOLARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE; 
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Anexa 12 – Exemplu de bune practici  2019-2020 - REZULTATE BUNE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

2020, COMPARATIV CU ANII PRECEDENȚI 

Anexa 13 – Exemplu de bune practici  2019-2020 - IMPLICAREA ELEVILOR ÎN DEFĂȘURAREA CURSURILOR ONLINE; 

Anexa 14 – Exemplu de bune practici  2020-2021 - OBȚINEREA PERFORMANȚELOR PRIN 

PARTICIPAREA ÎN PROIECTUL ROSE; 

Anexa 15 – Exemplu de bune practici  2021-2022 - FUNCȚIONAREA UNITĂȚII CA FILIALĂ CCD 

 
 

Anexa 1 

Lista de abrevieri 

 
AIDE – Asociaţia pentru Învăţământ, Dezvoltare şi Educaţie 

AMOFM - Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti 

Analiza PESTE – este o analiză ce urmăreşte să evidenţieze o altă perspectivă a mediului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea.  

Analiza serveşte la analiza impactului şi a tendinţelor generale ale celor 5 factori majori ai schimbării: Politici, Economici, Sociali, 

Tehnologici şi Ecologici.  

Analiza SWOT – tehnică prin care se pot identifica punctele tari (Strenghts) şi slabe (Weaknesses) şi se pot examina oportunităţile 

(Opportunities) şi ameninţările (Threats) unui proiect, ale unei acţiuni sau ale unei persoane şi poate fi utilizat ca element de realizare 

a bilanţului organizaţiei pe fiecare domeniu component.  

ANOFM -  Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă  

ARACIP –  Agenţia Română pentru Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

ARAS – Agenţia Română Anti Sida 

CAEN – Nomenclatorul Activităţilor Economice – Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

ISCO –  standard internaţional elaborat de Comunitatea Europeană şi ONU care clasifică meseriile pe grupe majore de ocupații 
CCD – Casa Corpului Didactic 

CDL – Curriculum în Dezvoltare Locală 

CDȘ – Curriculum la decizia școlii 

CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic „ELIE RADU”  

CMBRAE – Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistentţă Educaţională 

DGPMB – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

DEPMB – Departamentul pentru Educaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

IMM – Întreprinderi mici şi mijlocii 

INCSMPS - Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
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INS – Institutul Naţional de Statistică 

ÎPT – Învăţământ Profesional şi Tehnic 

IS3 – Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3 

ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

MECI – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale 

MEC – Ministerul Educației și Cercetării 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

PAS  – Planul de Acţiune a  Şcolii 

PLAI – Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional  şi Tehnic 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic  

Program AeL – Program modern de predare care cuprinde lecţii multimedia, interactive, create de echipe de programatori şi cadre 

didactice  

SEI – Sistem Educaţional Informatizat 

SPP – Standard de Pregătire Profesională 

 
 

Anexa 2 

 

Surse de informare utilizate pentru elaborarea PAS 

 
1. Ghid de elaborare a Planului de Acţiune a Şcolii  

2. PRAI 2016 - 2025 

3. PLAI 2013 – 2020 

4. ORDIN MEC nr. 4183 / 4.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

5. Ordinul MENCȘ 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

6. Legea Educaţiei Naţionale – Legea 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare 

7. Legea nr. 75/2005 privind  asigurarea calităţii educaţiei 

8. OMEdC 4889/2006 privind generalizarea aplicării instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la 

nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic 

9. Ordinul MECT 6308/19.12.2008 privind Asigurarea Calităţii în Unităţile de învăţământ preuniversitar 
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10. Standardul SR ISO IWA 2:2006, Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în 

domeniul educaţiei 

11. Pagina de internet a Ministerului Educaţiei – www.edu.ro 

12. Pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de muncă – www.anofm.ro  

13. Pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică – www.insee.ro  

14. Raportul de evaluare internă pentru anul şcolar 2021 – 2022 

15. Rapoartele de monitorizare internă pentru anul şcolar 2021 – 2022 

16. Raportul inspecţiei de validare a procesului de autoevaluare  – noiembrie 2020 

17. Raportul vizitei de monitorizare externă – aprilie 2021 

18. Raportul Anual de Evaluare Internă ARACIP pentru anul şcolar 2021- 2022 

19. Planuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

20. Documente specifice şcolii: documentele catedrelor, documentele Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii, Comisiei 

diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, rapoarte de activitate ale comisiilor pe probleme, 

chestionare, procese-verbale de inspecţie 

 

Anexa 3 

Planul de acţiune pentru elaborarea PAS 

 
Nr. 

crt. 

Activităţi ce trebuie desfăşurate Coordonatorul 

activităţilor 

Persoane 

implicate 

Termen 

1 Întâlnire pentru stabilirea programului de 

lucru; împărţirea sarcinilor 

Manager Şefi arii 

curriculare 

CEAC 

Octombrie 

anual 

2 Analiză privind piaţa muncii – cercetare 

PRAI, PLAI, site-ul AMOFM, ANOFM 

Manager Manager  

CEAC 

Noiembrie 

anual 

3 Şedinţă pentru identificarea factorilor 

interesaţi şi a aşteptărilor acestora;  

identificarea problemelor majore  

Manager Diriginţi 

Maiştri 

instructori 

permanent,  

la nevoie 

4 Elaborarea analizei SWOT pentru a stabili 

punctele tari şi slabe actuale ale şcolii, 

Manager Responsabilii 

comisiilor din 

şcoală 

Octombrie 

anual 

http://www.edu.ro/
http://www.anofm.ro/
http://www.insee.ro/
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precum şi oportunităţile şi riscurile care 

provin din circumstanţe exterioare  

5 Înaintarea propunerii privind planul de 

şcolarizare pentru anul şcolar următor 

Manager Manager Decembrie 

anual 

6 Şedinţă de analiză a Rapoartelor de activitate 

ale catedrelor şi comisiilor pe semestrul I şi II 

Manager Cadrele 

didactice 

Februarie - 

Iunie  

7 Contactarea agenţilor economici şi a altor 

parteneri interesaţi în vederea stabilirii 

planului de acţiune pentru anul şcolar 

următor 

Manager Maiştrii 

instructori 

Septembrie   

anual 

8 Alegerea strategiei potrivite pe baza 

criteriilor stabilite (priorităţile factorilor 

interesaţi, relevanţa, şansa de succes, bugetul, 

timpul necesar) 

Manager Consiliul de 

Administraţie 

CEAC 

Martie  

anual 

9 Formularea obiectivelor, ţintelor şi 

posibilelor acţiuni care pot conduce la 

atingerea acestora; stabilirea planurilor 

operaţionale  

Manager Consiliul de 

Administraţie 

CEAC 

Mai 

 anual 

10 Redactarea finală a PAS pentru perioada 

următoare 

Manager CEAC Decembrie 

anual 

11 Şedinţe de analiză pentru revizuirea PAS 

 

Manager Cadrele 

didactice 

la nevoie, în 

situația 

modificărilor 

legislative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 288 

Anexa 4 

Plan de şcolarizare  
ivel Domeniu/ 

Profil 
Calificare/ 

Specializare 
Clasa 2016 – 2017 

(realizat) 
2017– 2019 

(realizat) 
2018 - 2019 

(realizat) 
2019-2020 
(realizat) 

2020-2021 
(realizat) 

2021-2022 
(realizat) 

Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEAL 

ruta directă 

Tehnic/ 

Mecanic 

 

Tehnician 

mecanic pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

IX zi 1 32 1 22 
1 25 1 30 1 30 1 23 

IX seral 1 23 1 29 
1 30 1 18 1 22 1 18 

Tehnician 

mecanic pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

XI seral – sem 

II 
2 60 2 56 

2 54 2 62 2 60 2 56 

Servicii / 

economic 

Tehnician în 

administrație 
IX zi 2 62 2 48 

2 56 2 60 2 61 2 52 

Vocaţional / 

Sportiv 

Instructor 

sportiv 
IX zi 2 61 2 39 

2 57 2 60 2 58 2 45 

Învăţământ 

profesional 
Mecanic Mecanic auto 

IX prof (înv. de 

3 ani) 
1 30 1 20 

1 30 2 52 2 44 2 39 

X prof (înv. de 

3 ani) 1 24 1 34 
1 21 1 26 2 51 2 42 

XI prof (înv. de 

3 ani) - - 1 17 
1 26 1 21 1 27 2 44 

Învăţământ 

profesional 
Servicii / 

economic 

Comerciant - 

vânzător 

IX profesional 

dual (înv. de 3 

ani) 
    

  1 28 2 51   

 X profesional 

dual (înv. de 3 

ani) 
    

    1 24 2 47 

XI profesional 

dual (înv. de 3 

ani) 
    

      1 20 

 

Obs.  Propunerea Planului de şcolarizare pentru fiecare anul şcolar, a fost completată după consultări la nivelul ariilor curriculare şi 

după analiza PRAI şi PLAI, în decembrie, pentru a se realiza corelarea ofertei educaţionale cu cererea de forţă de muncă pe piaţa 

internă şi externă şi cu nevoile de învăţare ale elevilor. 
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Anexa 5                          

 

LISTA DE VERIFICARE PAS 

Unitatea şcolară:  Liceul Tehnologic „Elie Radu”  

Bucureşti  
 

Nr. Criterii Realizat Observaţii şi 

recomandări* Da Nu 

1. PAS este realizat conform recomandărilor X   

1.1. Este un documente unic care: 

 Este copertat 

 Are pagină cu titlu 

 Conţine o pagină de cuprins 

 Conţine o pagină de cuprins pentru anexe 

 Are paginaţie penrtu anexe 

 Nu conţine greşeli de ortografie sau de tehnoredactare 

 Are aranjare în pagină aleasă astfel încât citirea textelor, inclusiv cele 

ale ilustraţiilor, tabelelor şi graficelor, este uşoară 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

  

1.2. Documentul elaborat este accesibil 

 Limbajul folosit este uşor de înţeles 

 Termenii de specialitate sunt explicaţi în text sau într-un glosar inclus 

în document 

 Ideile sunt prezentate utilizând formulări clare 

 Documentul este accesibil tuturor persoanelor, chiar dacă acestea nu 

sunt familiarizate cu terminologia specifică din domeniul educaţiei 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

  

2. Contextul în care este propus PAS este prezentat convingător X   

2.1. Viziunea şi misiunea şcolii sunt adecvate evoluţiei unităţii şcolare 

 Misiunea şcolii este formulată pertinent 

 Profilul actual al şcolii este prezentat corect şi sugestiv 

 Prezentarea evoluţiei rezultatelor şcolii este esenţializată, 

convingătoare şi atractivă 

 Analiza rezultatelor anului şcolar precedent este completă şi riguroasă 

 

X 

X 

 

X 

X 

  

2.2. Priorităţile naţionale, priorităţile şi obiectivele la nivelul regiunii şi local în 

domeniul IPT sunt corect identificate şi menţionate 

 Sunt menţionate priorităţile naţionale pentru IPT pe termen scurt, 

mediu şi lung  

 

 

 

X 
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 Documentul prezintă corect priorităţile şi obiectivele regionale şi 

locale 

X 

3. PAS cuprinde o analiză riguroasă a nevoilor de educaţie şi formare 

profesională iniţială 

 

X 

  

3.1. Analiza mediului extern cuprinde: 

 Cererea previzionată de forţă de muncă şi nevoile beneficiarilor 

(angajatori, elevi)  

 Informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi în special nevoile de 

competenţe pe domenii /sectoare  

 conţine concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind viitorul ÎPT  

 prognoza ofertei de formare profesională prin IPT pe baza 

previziunilor cererii de forţă de muncă pentru o perioadă de 5 – 7 ani  

 dinamica anuală validată anual a acestei prognoze pe baza trendurilor 

identificate din surse statistice oficiale şi administrative. 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

  

3.2. Planul conţine o autoevaluare riguroasă a capacităţii sistemului IPT din şcoală 

de a răspunde nevoilor identificate  

 Au fost colectate şi analizate datele sigure şi actuale privind 

capacitatea instituţională 

 A fost folosite surse diferite de colectare a informaţiilor  

 Au fost identificate punctele tari şi slabe 

 Judecăţile au fost formulate numai în baza dovezilor  

 Analiza nevoilor are în vedere situaţia previzionată pentru o perioadă 

de 3 – 5 ani 

 Concluziile analizei efectuate sunt clare 

 Analiza SWOT este riguroasă  

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

  

3.3. Sunt identificate un set de priorităţi şi obiective 

 Obiectivele identificate sunt corelate cu misiunea şcolii, obiectivele 

regionale şi locale şi concluziile analizei mediului intern şi extern  

 Răspund nevoii de a oferi formare profesională continuă pentru adulţi 

şi tineri 

 Asigură posibilitatea planificării coordonate, pentru zona geografică 

limitrofă, a ofertei de formare profesională   

 Obiectivele sunt clar formulate şi se concentrează pe intervenţii cheie 

 Obiectivele şi ţintele sunt prevăzute pentru a fi atinse/realizate într-o 

perioadă de timp de 3 – 5 ani cu  ţinte intermediare 

 Nu sunt propuse obiective la a căror realizare unitatea şcolară nu 

contribuie 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

  

3.4. Sunt definite obiective şi ţinte SMART  

 Se referă la un aspect specific de dezvoltare, din perspectiva realizării 

în 3 – 5 ani  

 

 

X 

  



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 291 

 Nu sunt obiective anuale 

 Conţin o ţintă măsurabilă, ideal simplu de măsurat 

 Mijlocul prin care va fi măsurată este unul clar 

 Obiectivele sunt posibil de atins în perioada de timp prevăzută şi cu 

resursele disponibile estimate, fiind în acelaşi timp suficient de 

ambiţioase şi solicitante  astfel încât să încurajeze acţiunile de 

îmbunătăţire 

 Obiectivele sunt relevante pentru IPT  

 Data atingerii ţintelor este specificată  

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

4. PAS conţine un planul operaţional anual adecvat pentru atingerea 

obiectivelor prioritare identificate  

 

X 

  

4.1. Planul operaţional anual propus contribuie, prin realizarea acţiunilor şi 

măsurilor, la realizarea obiectivelor prioritare identificate 

 Este ales din mai multe variante posibile 

 Este ambiţios dar realizabil 

 Respectă succesiunea logică a acţiunilor 

 Propune valorificarea eficientă a resurselor 

 Are stabilite obiective şi ţinte SMART   

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

  

4.2. Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate 

 Acţiunile sunt realiste şi posibil de atins, dar în acelaşi timp ambiţioase 

 Sunt formulate în mod clar şi lipsite de ambiguitate 

 Au fost identificaţi partenerii 

 A fost stabilit, pentru fiecare acţiune, coordonatorul / persoana 

responsabilă, precum si perioada de timp în care acţiunea va fi 

realizată 

 S-a planificat alocarea resurselor şi analizat implicaţiile acestor alocări 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

  

5. Planul are prevederi clare privind efectuarea monitorizării şi evaluării X   

5.1. PAS este rezultatul consultării şi colaborării cu principalii factori interesaţi 

 Elaborarea planului s-a realizat după consultarea principalilor factori 

interesaţi 

 Unii reprezentanţi ai principalilor factori interesaţi au participal la 

elaborarea PAS 

 

 

X 

 

X 

  

5.2. PAS conţine referiri la planificarea monitorizării şi a evaluării operaţionale, la 

nivelul echipei de implementare 

 Implementarea acţiunilor este monitorizată prin metode planificate 

 Sunt planificate evaluări ale rezultatele de etapă şi modalităţi de 

intervenţie remedială 

 Este planificat un sistem operativ de raportare, analiză şi valorificare a 

datelor de monitorizare/evaluare. 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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 Echipa managerială realizează monitorizarea activităţilor şi decide 

intervenţiile necesare.  

X 

Apreciere generală privind calitatea PAS 

      PAS este instrumentul principal de monitorizare a implementării evaluării instituţionale şi asigurarea calităţii la nivelul 

unităţii şcolare. Prin realizarea misiunii prevăzute în PAS, şcoala îşi descrie propria identitate. Obiectivele, ţintele strategice, 

planurile operaţionale şi priorităţile sunt stabilite în coroborare cu nevoile pieţii forţei de muncă. Activităţile din planurile 

operaţionale sunt realizate în termenele stabilite şi au ca scop final dezvoltarea competenţelor profesionale la elevi comparativ 

cu cele de la nivelul standardelor europene.  

Principalele dovezi care susţin aprecierea generală a PAS 

     La fiecare inspecţie, PAS-ul a fost apreciat pozitv de evaluatorii externi. Obiectivele şi priorităţile sunt specifice, măsurabile, 

abordabile, realizabile şi se încadrează în timp. Ţintele urmăresc formarea cadrelor didactice conform cerinţelor actuale şi 

valorificarea laturii formative a învăţării la elevi,  formarea elevilor  în sensul de a devenii buni profesionişti şi modelarea 

comportamentului acestora pentru o uşoară inserţie socio profesională.  Activităţile din planurile operaţionale sunt atractive şi 

de interes atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Implementarea PAS a avut un real succes în unitatea noastră şcolară. 

Priorităţile, ţintele strategice  şi obiectivele sunt planificate în concordanţă cu cele la nivel regional şi local, conform PRAI şi 

PLAI.  Priorităţile sunt actuale, centrate pe elev şi pe formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Dovezi:  

 Rapoartele de monitorizare externă; 

 Ţintele strategice; 

 Planurile operaţionale de realizare a misiunii; 

 Planurile operaţionale de realizare a priorităţilor 

Principalele puncte tari ale PAS  

 Limbajul folosit este clar  şi uşor de înţeles; 

 Misiunea şcolii este formulată pertinent; 

 PAS-ul prezintă corect priorităţile şi obiectivele 

regionale şi locale; 

 Analiza SWOT este riguroasă; 

 Obiectivele identificate sunt corelate cu misiunea 

şcolii; 

 Obiectivele şi ţintele definite sunt SMART;  

 Propune valorificarea eficientă a resurselor; 

 Echipa managerială realizează monitorizarea 

activităţilor şi decide intervenţiile necesare. 

Principalele puncte slabe ale PAS 

 Orice modificare survenită pe plan local, regional sau 

naţional impune modificări în structura PAS, lucru care 

presupune un volum de timp mare alocat activităţilor 

de cercetare, redactare şi actualizare intermediară. 

Recomandări 

 

    Monitorizarea externă privind realizare ţintelor, obiectivelor strategice şi a activităţilor din planurile operaţionale la 

termenele planificate. 
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Anexa 6 

 

GHID  DE BUNE PRACTICI 
 

An şcolar de 

referinţă 

Exemplu de bună practică Responsabil 

2008 - 2009 EDUCAŢIA PRIN TEATRU FORUM  Prof.  Bărbulescu Oana 

2009 - 2010 
 EFECTUAREA ORELOR DE INSTRUIRE 

PRACTICĂ ÎN CONDIŢII REALE DE MUNCĂ  
Prof. ing. Arieş Ioana 

2010 - 2011 
REALIZAREA ŞI ACTUALIZAREA PAGINII 

WEB A ŞCOLII 
Prof.  Matache Valentin 

2011 - 2012 
REALIZAREA PAGINII DE FACEBOOK A 

UNITĂŢII ŞCOLARE  
Prof. Rogojanu Luiza 

2012 - 2013 
IMPLEMENTAREA ŞI EXTINDEREA 

PROIECTELOR EDUCAŢIONALE 
Prof. Rogojanu Luiza 

2013 - 2014 EXTINDEREA OFERTEI EDUCAŢIONALE 
Prof. ing. Ioana Arieş 

 

2014 -2015 
EDUCAREA ACCEPTĂRII DIVERSITĂŢII 

SOCIALE 

Prof.  Bărbulescu Oana 

Prof. Paraschivescu 

Iuliana  
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2015 -2016 APLICAREA UNITĂȚII CA FILIALĂ CCD 

Prof.  ing. Arieș Ioana 

Prof. Avram Anca 

Mihaela  

2016 -2017 
ALTERNATIVE CURRICULARE – FIRMA DE 

EXERCIȚIU 

Prof. Manole Mariana 

Prof.  ing. Arieș Ioana 

2017 - 2018 
IMPLICAREA ELEVILOR ÎN COMPETIȚII 

SPORTIVE 

Prof. Stoian Nelu 

Prof. ing. Arieș Ioana 

2018 - 2019 

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN COMPETIȚII 

SPORTIVE, OLIMPIADE, CONCURSURI 

ȘCOLARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

Prof. Stoian Nelu 

Prof. ing. Arieș Ioana 

Prof. ing. Simion Ion 

 Prof. ing. Manole 

Mariana  

Prof. Paraschivescu 

Iuliana  

Prof. Motohon Ancuța 

ș.a. 

2019-2020 

1. REZULTATE BUNE LA EXAMENUL 

NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2020, 

COMPARATIV CU ANII PRECEDENȚI 

2. IMPLICAREA ELEVILOR ÎN 

DEFĂȘURAREA CURSURILOR ONLINE; 

Profesorii școlii 

2020-2021 

OBȚINEREA PERFORMANȚELOR 

PRIN PARTICIPAREA ÎN PROIECTUL 

ROSE; 

Echipa de proiect 

2021-2022 
FUNCȚIONAREA UNITĂȚII CA 

FILIALĂ CCD 

Arieș Ioana 

Rogojanu Luiza 

Avram Anca 

Onescu Cornelia 
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Anexa 7 

 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2014 - 2015) 

 

EDUCAREA ACCEPTĂRII DIVERSITĂŢII SOCIALE 
 

INTRODUCERE 

 

 O ţintă strategică specifică unităţii noastre şcolare este evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, prin adaptarea şcolii la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe pregătirea lor pentru integrarea în societatea civilă. 

 Liceul nostru are o îndelungată tradiţie în derularea unor activităţi specifice în cadrul unor proiecte şi programe educative 

implementate, urmărind atât formarea psihologică a adolescenţilor, cât şi educarea comportamentului acestora în societate şi modalităţile 

de comunicare interumane. 

 Şi în acest an şcolar beneficiem de oportunitatea implementării în unitate a mai multor proiecte guvernamentale al căror obiectiv 

principal este educarea tinerilor în context nonformal. Această oportunitate oferă posibilitatea cultivării importanţei procesului 

instructiv-educativ şi nevoii de dezvoltare personală şi profesională într-un cadru adecvat, diferit de cadrul educaţional clasic.  

   

   a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Implicarea elevilor de liceu în activităţi educative nonformale pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de soluţionare 

alternativă a situaţiilor critice, de convieţuire unitară în acelaşi spaţiu geografic şi de eliminare a oricărei forme de discriminare.  

Obiective specifice: 

 Adoptarea unor atitudini deschise şi a unor comportamente adecvate situaţiei. 

 Însuşirea unor deprinderi de a observa realitatea şi de a schimba răul din jurul lor. 

 Dezvoltarea comunicării şi interrelaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Conştientizarea consecinţelor ignoranţei, nepăsării, etichetării sau discriminării. 

 Căutarea şi adoptarea de soluţii alternative la situaţiile concrete din viaţă. 

 

   b. Context şi necesitate 

 În urma unei invitaţii înaintate de Asociaţia „O Şansă pentru Viitor”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, am selectat 6 elevi de la clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, atât de la filiera tehnologică, cât şi de la filiera vocaţională. Aceştia 

au participat la o activitate de informare privind implementarea proiectului „Teatrul Naşte Dialog” în unităţi de învăţământ liceal din 

municipiul Bucureşti.  

 Proiectul este finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.  
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  Iniţial, timp de 6 săptămâni, elevii selectaţi, alături de un expert în artele spectacolului, au urmat cursuri de teatru şi au învăţat 

cum să joace, să îşi controleze mimica şi gestica, să transmită trăiri, să intre în pielea personajelor, şi să pună în scenă piese de teatru. 

Sub îndrumarea unui maestru olar au învăţat pe parcursul unei săptămâni, să lucreze în lut şi şi-au aprofundat cunoştinţele în ceea ce 

priveşte tradiţia modelării lutului ca îndeletnicire seculară a românilor. 

 De asemenea, şi-au îmbunatăţit cunoştinţele despre istoria minorităţilor din România prin urmarea unui curs de o săptămână sub 

îndrumarea unui profesor de istorie. 

 Odată ce şi-au însuşit toate cunoştinţele necesare desfăşurării caravanei, cei 6 elevi ai liceului nostru alături de ceilalţi elevi 

beneficiari (în total sunt 28) vor pleca într-un turneu prin ţară însoţiţi de reprezentanţii Asociaţiei „O Şansă pentru Viitor”. Acesta se va 

încheia cu sărbătorirea Zilei Naţionale a României în capitala Norvegiei, Oslo. 

 

   c. Descriere 

 Evenimentele din cadrul proiectului “Teatrul Naşte Dialog” propun crearea unor spaţii culturale şi a unei reţele de socializare 

inter-regionale care să promoveze dialogul intercultural şi multicultural pe teritoriul României, dar şi pe cel al Norvegiei, prin implicarea 

tinerilor în activităţi ce însumează arta spectacolelor, educaţia nonformală şi aspecte ale tradiţiei româneşti. 

 Activităţile care vor fi prezentate în cadrul caravanei culturale sunt piesa de teatru-forum care abordează problema discriminării, 

workshop-ul de olărit-ceramică şi seminarul interactiv de istoria minorităţilor care vor fi realizate de către 14 liceeni din Bucureşti şi 

Ilfov, care au fost coordonaţi de către maestrul Cristian Mihăilescu, de către maestrul ceramist Jorj Dimitriu şi de către domnul Conf. 

Univ. Dr. Sabin Drăgulin, în vederea diseminării informaţiei către alţi colegi liceeni. 

 Piesa de teatru abordează problema discriminării şi a prejudecăţilor existente în rândul tinerilor din România cu privire la integrarea 

minorităţilor. Originalitatea scenariului este dată de faptul că acesta a fost conceput chiar de beneficiarii proiectului, cei 14 elevi din 

Bucureşti şi din judeţul Ilfov, sub îndrumarea regizoral-artistică a Maestrului Cristian Mihăilescu. 

 Elevii participanţi vor deveni formatori culturali care şi-au propus să schimbe percepţia societăţii cu privire la minorităţile din 

România prin diseminarea informaţiilor pe care le-au acumulat sub îndrumarea domnului Conf. Univ. Dr. Sabin Drăgulin, specialist în 

fenomenul migraţiei 

 Desfăşurarea workshop-ului de olărit-ceramică va fi o modalitate extraordinară prin intermediul căreia liceeni din toată ţara vor 

cunoaşte tradiţia ancestrală a modelării lutului cu scop artistic sau utilitar, promovând meşteşugul românesc ca element de identitate 

naţională. 

  

  d.  Dovezi ale succesului 

  Principalul câştig al proiectului este modelarea atitudinii şi comportamentului elevilor implicaţi, atât în şcoală cât şi în societate. 

Succesul acestor elevi poate fi urmărit în comunicate de presă, pe site-ul Asociaţiei „O Şansă pentru Viitor” - http://teatru.ospv.ro/, în 

filme şi fotografii de promovare. 

 

  e.  Resurse necesare 

 Trupa de referinţă formată din 6 – 10 elevi, spaţiul de desfăşurare (poate fi şi o sală de clasă  - nu este nevoie de scenă), dotări minime: 

o masă şi scaune. 

http://teatru.ospv.ro/
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   f.  Planuri de viitor 

 Ne dorim ca toţi liceenii implicaţi să devină cetăţeni activi, conştienţi de problemele concrete din societatea în care trăiesc, capabili 

să găsească propriile răspunsuri şi soluţii în diverse conjuncturi socio-culturale. 

 Implementarea acestei practici la nivel regional şi naţional. 

 Implicarea şi a altor elevi ai şcolii în acest tip de educaţie pentru îmbunătăţirea interrelaţionării şi comunicării între persoane, cu 

eliminarea oricărui tip de discriminare. 

 

 

   g.  Implementare 

 Înfiinţarea trupei de Teatru Forum cu maxim 10 membri. Nu este nevoie de actori profesionişti. 

 Alegerea temei de abordare prin Teatru Forum şi elaborarea scenariului, care nu trebuie să depăşească 6 scene. 

 Punerea în scenă a piesei de Teatru Forum încercând tot timpul să fie cât mai aproape de realitate, de problemele induse de 

convieţuirea multiculturală. 

 Promovarea acestui tip de activitate educativă în context nonformal sau informal. 

 

 

   h. Date de contact 

Prof. Bărbulescu Oana - Coordonator proiecte şi programe educative  

Prof. Paraschivescu Iuliana – coordonator trupa de teatru „Mores” 

Tel. 021. 346 60 40;  

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 

Site web: http://ltelie_radu.eu 

Facebook: Liceul Tehnologic “Elie Radu” Bucureşti  

 

 

 

Anexa 8 

Exemplu de bune practici 

(an şcolar 2015 - 2016) 

 

APLICAREA UNITĂȚII CA FILIALĂ CCD 
 

 

mailto:grup_scolar_elie_radu@yahoo.com
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INTRODUCERE 

 

 O politică a unităţii noastre şcolare este formarea de personalităţi la nivelul dimensiunii europene şi promovarea valorilor 

multiculturale în educaţia elevilor, aceasta implicând asigurarea calităţii educaţiei de nivel european  prin  perfecţionarea continuă a 

resurselor umane implicate, dar și prin adaptarea şcolii la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe 

pregătirea lor pentru integrarea în societatea civilă. Se evidențiază astfel importanța creşterii rolului formativ şi educativ la elevi prin 

organizarea de activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare cât mai atractive şi în folosul elevilor.  

 Activităţile şcolare, extraşcolare şi extracurriculare contribuie la descoperirea de talente, abilităţi, tipuri de manifestare a elevilor în 

diverse contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi, care urmăresc stimularea creativității şi 

cultivarea încrederii în propriile forţe. 

 Liceul nostru are tradiţie în derularea unor activităţi în cadrul unor proiecte şi programe educative, urmărind atât formarea 

psihologică a adolescenţilor, cât şi educarea comportamentului acestora în societate şi modalităţile de comunicare interumane. 

 În acest an şcolar am beneficiat de oportunitatea aplicării procedurii astfel încât unitatea să devină centru de formare al Casei 

Corpului Didactic, cel mai important furnizor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din municipiul București. Această 

oportunitate oferă posibilitatea asigurării nevoii de dezvoltare personală şi profesională într-un alt cadru, diferit de cadrul educaţional 

clasic.  

   

   a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Cadrele didactice din unități de învățământ gimnazial, liceal și profesional  

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea profesională a cadreor didactice  

 Dezvoltarea de rețele parteneriale cu alte unități școlare și instituții acreditate de formare continuă (CCD) 

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Identificarea şi adoptarea unor soluţii alternative de rezolvare a unor probleme specifice educației și societății  

 Promovarea imaginii școlii 

 

   b. Context şi necesitate 

 Timp de mulți ani, cadrele didactice din unitate au participat la activități de dezvoltare profesională, sub toate formele prevăzute 

în reglementările specifice, organizate de furnizorii de formare în diferite locații din municipiul București și din țară.  

 În contextul necesității dezvoltării profesionale permanente a cadrelor didactice și implicării elevilor în activități care să le confere 

dezvoltarea personalității și educarea pentru integrarea în societate, a apărut oportunitatea  organizării și desfășurării unor activități 

metodice și științifice în unitatea noastră, ca centru de formare continuă autorizat de CCD București.  

 Un aspect favorabil acestui demers l-a constituit dotarea unității școlare cu mijloace informatice performante – videoproiectoare 

în toate sălile de clasă și rețea wireles, existând astfel toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea acestui tip de activități.   

  

   c. Descriere 
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 Existând o tradiție în colaborarea școală – CCD prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare acreditate, s-a analizat 

Procedura 993/2015, prin care se crează cadrul legal pentru încheierea de parteneriate între școli și CCD  în vederea organizării, 

desfășurării și monitorizării activităților metodico-științifice și culturale, sub diferite forme: simpozioane, conferințe, sesiuni de 

comunicări, expoziții și concursuri de artă etc. 

 Etapele urmate corespund pașilor desciși în procedura menționată: 

 la nivelul școlii se discută și se aleg tipurile de activități dorite a se realiza și domeniile corespunzătoare acestora; 

 reprezentantul unității transmite către CCD o scrisoare de intenție, avizată în prealabil de inspectorul de specialitate ISMB, și 

formularul de aplicație necesar; 

 dacă răspunsul CCD va fi favorabil, se va continua cu încheierea unui acord de parteneriat unitate școlară – CCD; 

 CCD elaborează planul de activități pentru anul școlar în curs, plan care cuprinde activitățile pentru care s-a încheiat acordul de 

parteneriat; planul este publicat pe site-ul CCD și transmis unităților aplicante și ISMB; 

 după publicare, unitatea aplicantă trebuie să elaboreze și să depună la CCD proiectul asociat fiecărei activități propuse; 

 toate activitățile propuse se derulează sub stricta monitorizare a reprezentanților CCD, fiind urmați pașii necesari: transmiterea 

invitațiilor, elaborarea programului (după primirea tuturor lucrărilor/confirmărilor), desfășurarea efectivă a activității, exprimarea 

concluziilor asupra activității desfășurate, elaborarea diplomelor (de către unitatea aplicantă) și semnarea acestora de către directorul 

unității, CCD și ISMB; 

 reprezentantul unității are obligația de a elabora un raport asupra activității desfășurate și un material de diseminare a acesteia 

care va fi postat pe site-ul unității aplicante și al CCD. 

 Activitățile propuse pot fi desfășurate, în funcțiile de condițiile stabilite de CCD - ISMB, la nivel de sector, de municipiu, la nivel 

regional, național sau internațional.  

 Unitatea aplicantă poate finaliza activitatea prin editarea unui volum sau CD care să cuprindă toate lucrările participante, iar 

acestea pot dobândi certificarea ISSN sau ISBN, conform reglementărilor în vigoare. 

 

  d.  Dovezi ale succesului 

În anul școlar 2015 – 2016, în unitatea noastră, ca filială CCD, s-au desfășurat două activități la care au participat și alți parteneri 

instituționali – ISMB, IS 3, reprezentanți ai Primăriei Sector 3, reprezentanți ai agentului economic SC AutoCobălcescu SA și alții. 

În data de 24 noiembrie 2015 s-a desfășurat o activitate la nivel de sector - Masa rotundă cu tema ”Implementarea catalogului 

electronic”, activitate care a vizat domeniul comunicare școală-părinți. 

În data de 20 aprilie 2016 s-a desfășurat o activitate la nivel de municipiu – Workshop cu tema “Corelarea dintre calificările 

în care școlarizăm elevii în cadrul școlii profesionale și cerințele pieței muncii”, activitate care a vizat domeniul orientare școlară 

și profesională. 

  Finalitatea celor două activități s-a evidențiat prin editarea a două CD-uri certificate ISBN, în care au fost cuprinse toate lucrările 

înscrise în cadrul fiecăreia dintre activități. 

  Principalul câştig al acesui demers – de aplicare a școlii ca filială CCD - este consolidarea relațiilor parteneriale între cadrele 

didactice din școală, cadre didactice din alte unități, CCD, inspectorate școlare și alți parteneri externi, dar și modelarea atitudinii şi 

comportamentului elevilor implicaţi în activități sau ca simpli spectatori, atât în şcoală cât şi în societate.  
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  e.  Resurse necesare 

 Resursa umană: 

- un cadru didactic, responsabil al filialei CCD în cadrul liceului, care să fie preocupat de relaționarea permanentă cu reprezentanții 

CCD și ISMB și de elaborarea documentației necesare aplicării și proiectării activităților; 

- un cadru didactic cu abilități avansate de utilizare a tehnologiei informaționale, pentru înaintarea electronică a tuturor 

demersurilor (elaborare documente, transmitere documente, invitații, preluare lucrări, postare pe site etc) 

Resurse materiale: 

- sală / săli pentru desfășurarea activităților 

- videoproiectoare, laptopuri, rețea internet sau wireles 

 

   f.  Planuri de viitor 

 În anul școlar prezent (2016 – 2017) s-au reluat demersurile, unitatea noastră școlară fiind numită din nou ca filială CCD București. 

În acest context s-a desfășurat o primă activitate - la nivel de sector, în data de 17 noiembrie 2016, Simpozionul cu tema ”Drepturile 

copilului”, vizând domeniul educație – civică, comunicare școală - părinți - elevi. 

 În contextul colaborării cu CCD București se urmărește organizarea unor cursuri de formare în unitate, pe teme de asigurare a calității, 

management educațional, management financiar, managementul proiectelor, activităților educative etc. 

 

   g.  Implementare 

 Alegerea domeniilor și temelor de abordare pentru activitățile propuse ca filială CCD, conform intereselor elevilor,  profesorilor, 

societății 

 Organizarea și desfășurarea activităților în incinta unității școlare – filială CCD 

 Diseminarea rezultatelor activităților în ședințe, pe site-ul propriu și pe site-ul CCD 

 

 

   h. Date de contact 

Prof. ing. Arieș Ioana – director Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. Avram Anca Mihaela – Responsabilul filialei Casei Corpului Didactic București din Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021. 346 60 40; 

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 

Site web:  http://ltelie_radu.eu 

www.ccd-bucuresti.org 
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(an şcolar 2016 - 2017) 

 

ALTERNATIVE CURRICULARE - FIRMA DE EXERCIȚIU 

 
INTRODUCERE 

 

 Unitatea noastră şcolară urmărește asigurarea calităţii educaţiei de nivel european prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe pregătirea lor pentru integrarea în societate și pe piața muncii. Se evidențiază 

astfel importanța creşterii rolului formativ şi educativ la elevi prin organizarea de activităţi care să simuleze desfășurarea proceselor 

reale, pe domeniile specifice de pregătire, și în care elevii să fie participanți activi.  

 Activităţile propuse și desfășurate la nivelul școlii contribuie la descoperirea de talente, abilităţi, tipuri de manifestare a elevilor în 

diverse contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi și urmăresc stimularea creativității şi cultivarea 

încrederii în propriile forţe. 

 Liceul nostru are tradiţie în derularea unor activităţi în cadrul unor proiecte şi programe educative, urmărind atât formarea 

psihologică a adolescenţilor, cât şi educarea comportamentului acestora în societate şi modalităţile de comunicare interumane. 

   

   a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Elevii claselor a XI-a care se pregătesc în profilul Servicii, domeniul Economic, calificarea profesională Tehnician în 

administrație.   

Obiective specifice: 

 Educarea spiritului antreprenorial al elevilor care se pregătesc în domeniul economic 

 Dezvoltarea profesională a elevilor în condițiile unei aplicații conforme mediului de muncă real  

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Dezvoltarea de rețele parteneriale cu alte unități școlare și instituții acreditate  

 

   b. Context şi necesitate 

 În contextul necesității formării și dezvoltării personale și profesionale permanente a elevilor în vederea integrării rapide în societate 

și pe piața muncii, a apărut oportunitatea organizării și desfășurării unor activități curriculare auxiliare care să confere metode noi, 

moderne pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o 

abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională din 

domeniul economic. 

 Un aspect favorabil acestui demers l-a constituit dotarea unității școlare cu mijloace informatice performante – calculatoare, 

videoproiectoare, rețea wireles, existând astfel toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea acestui tip de activități.   

  

   c. Descriere 
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 Firma de exercițiu este un model al unei întreprinderi reale, constituind o metodă de abordare practică a integrării conținuturilor, o 

metodă optimă pentru formarea aptitudinilor personale și comportamentelor aplicabile în domeniul economic, și nu munai, pornind de 

la funcțiile de bază până la managementul unei întreprinderi. 

 Firma de exercițiu este o metodă curriculară potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor 

comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile 

întreprinderii. 

 Utilizarea ”firmei de exercițiu” ca metodă didactică se caracterizeaza prin doua aspecte: aspectul virtual – nefolosirea de resurse 

financiare (bani) sau materiale (bunuri), iar sub aspect real – se respectă toate uzanțele comerciale, structura reală, fluxul informațional, 

circuitul documentelor specifice unei întreprinderi. 

 Activitatea firmelor de exercițiu se desfășoară conform legislației în vigoare pentru firmele reale, pe domenii de activitate specifice.  

 Fiecare firmă de exercițiu este structurată, ca și în mediul real, pe departamente: departamentul resurse umane, secretariat, 

marketing, vânzări, contabilitate. Elevii lucrează în cadrul departamentelor, desfășurând activitățile specifice acestora. 

 Toate documentele emise în cadrul firmelor de exercițiu, care reproduc documente ale instituțiilor statului, au un semn distinctiv - 

formular de lucru. 

 Prin firma de exercițiu se pot simula procese similare celor din economia reală: planificare, organizare, analiză, decizie, execuție și 

control. 

 Simularea situațiilor de eșec și a celor de succes reprezintă o componentă esențiala și necesară a procesului de învățare, prin care 

elevii pot propune soluții de remediere a greșelilor sau se pot autodepăși, pot face inovații prin care să aceeadă la un nivel superior. În 

acest mediu virtual, deciziile greșite nu au efecte reale dezastruoase, ci sunt punctul de plecare în găsirea unor noi strategii și a uner noi 

învățări. 

 Profesorului coordonator îi este încredințată sarcina de a decide, în mare parte, în ce măsură firma pe care o coordonează se 

aseamănă cu o firmă adevărată. 

 Pentru elevii implicați metoda ”firma de exercițiu” asigură integral pregătirea personală și profesională a viitorilor absolvenți prin: 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial prin realizarea de activităţi specifice unei firme reale; 

 simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri; 

 perfecţionarea limbajului de afaceri; 

 facilitarea trecerii de la şcoală la viaţa activă; 

 dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, 

luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor 

individuale, flexibilitate. 

 Aplicarea acestei metode are ca finalitate creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, reducerea perioadei de 

acomodare la locul de muncă a proaspeților absolvenți, o capacitate mai bună de adaptare în situația schimbării locului de muncă, 

flexibilitate în alegerea domeniului de activitate, formarea și dezvoltarea capității de asumare a iniţiativei şi a riscului. 
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 În acest context, în anul școlar de referință, 2016 – 2017, doamna profesor Manole Mariana a înființat două firme de exercițiu, cu 

elevii clasei a XI-a E, calificarea profesională Tehnician în administrație: firma CUSTOMS WHEELS S.R.L. și firma ELEGANCE 

S.R.L. 

 Redăm în cele ce urmează prezentarea uneia dintre firmele participante la concursurile de gen: 

     

F.E. CUSTOMS WHEELS S.R.L. 

 Slogan: Fă-ți mașina mai fericită cu ajutorul nostru! 

 Logo:  

 Misiunea F.E. CUSTOMS WHEELS S.R.L. este de a oferi servicii de calitate și răspunsuri prompte la toate 

problemele legate de întreținerea și reparația autovehiculelor pentru confortul și siguranța clienților noștri. 

Apreciem calitatea serviciilor la standarde ridicate, menite să simplifice procesul de întreținere al 

autovehiculelor încă din momentul achiziționării lor. Mizăm pe parteneriate pe termen lung, iar încrederea clienților noștri ne 

propulsează în clasamentul liderilor pe piața de profil. 

 Viziunea F.E. CUSTOMS WHEELS S.R.L. este de a deveni cei mai de încredere parteneri ai dumneavoastră, prin gama de servicii 

inovatoare oferite! Ne dorim sa creăm cadrul ideal în care fiecare posesor sau conducător auto nu îşi face griji legate de autoturism! Ne 

ocupăm noi de tot ceea ce presupune timp alocat și mijloace de rezolvare a oricărei situații neprevăzute sau pur și simplu neștiute încă 

pentru dumneavoastră! 

 Structura organizatorică a firmei de exercițiu F.E. CUSTOMS WHEELS S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza S.W.O.T. a firmei de exercițiu F.E. CUSTOMS WHEELS S.R.L. 

 Puncte forte:  servicii de calitate, prețuri practicate, percepție bună din partea clienților, etc 

 Puncte slabe: lipsa experienței angajaților, personal în curs de formare, amplasarea firmei etc. 

 Oportunități: pătrunderea pe piețe noi, creșterea pieței pe care acționăm, deservirea unor categorii suplimentare de clienți 

etc. 

 Amenințări: concurența puternică, parc auto învechit, deservirea unor categorii de clienți cu venituri mici 

 Oferta de servicii: F.E. CUSTOMS SERVICE S.R.L. - service auto multi-marcă, autorizat R.A.R., vă pune la 

dispoziție  următoarele tipuri de servicii: mecanică auto, tinichigerie, electrică auto 

http://inventiveauto.ro/2020/uploads/2014/02/Poza-1.jpg
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 Date de contact:  F.E. CUSTOMS WHEELS S.R.L. 

    Adresa: Liceul Tehnologic ELIE RADU 

    Bd. Energeticienilor nr.5 

    Bucuresti, sector 3 

    www.customswheels.ro 

    E-mail: office@customswheels.com 

    https://www.facebook.com/F.E.CustomsWheels.com/ 

 

  d.  Dovezi ale succesului 

 FE ”CUSTOMS WHEELS SRL” înființată de elevii clasei a XI-a E, coordonați de d-na prof. Manole Mariana, au participat la 

concursuri și competiții locale și regionale, obținând următoarele premii:  

 Mențiune pentru Cea mai bună prezentare ppt - la ”Târgul regional al firmelor de exerciţiu” organizat şi desfăşurat de Şcoala 

Superioară Comercială ”N. Kretzulescu” din București; 

 Premiul al III-lea pentru Cea mai bună prezentare ppt - la”Târgul regional al firmelor de exerciţiu” organizat şi desfăşurat de 

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” din București.  

  Principalul câştig al acesui demers este modelarea atitudinii şi comportamentului elevilor implicaţi în astfel de activități, dar și 

consolidarea relațiilor parteneriale între unități școlare de profil.  

 

  e.  Resurse necesare 

  Resursa umană - un cadru didactic de specialitate, care să fie preocupat de formarea inițială și dezvoltarea competențelor 

profesionale ale elevilor pe domeniul de pregătire; 

 Resurse materiale - sală pentru desfășurarea activităților, cu dotări specifice tehnologiei informaționale: videoproiectoare, 

calculatoare / laptopuri, rețea internet sau wireles 

 

   f.  Planuri de viitor 

 În anul școlar prezent (2017 – 2018) s-au reluat demersurile, fiind înființate firme de exercițiu la clasa a XI-a D – calificare 

profesională Tehnician în administrație, firme care vor participa la concursuri și competiții de gen la nivel local, regional sau național. 

 Pregătirea profesională a elevilor clasei a XII-a E – calificare Tehnician în administrație va fi accentuată prin implicarea în Competiția 

Business Plan și participarea la concursurile înscrise în calendarul competițional specific. 

 

   g. Date de contact 

Prof. Manole Mariana – responsabil Catedra de Servicii din cadrul Liceului Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. ing. Arieș Ioana – director Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021. 346 60 40; 

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 

Site web:  http://grupscolelieradu.licee.edu.ro/ 

http://www.customswheels.ro/
mailto:office@customswheels.com
mailto:office@customswheels.com
mailto:grup_scolar_elie_radu@yahoo.com
http://grupscolelieradu.licee.edu.ro/
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Anexa 10 
 

 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2017 - 2018) 

 

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN COMPETIȚIILE SPORTIVE 
 

INTRODUCERE 

 

 Unitatea noastră şcolară urmărește asigurarea calităţii educaţiei de nivel european prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe pregătirea lor pentru integrarea în societate și pe piața muncii. Se evidențiază 

astfel importanța creşterii rolului formativ şi educativ la elevi prin organizarea de activităţi care să simuleze desfășurarea proceselor 

reale, pe domeniile specifice de pregătire, și în care elevii să fie participanți activi.  

 Activităţile propuse și desfășurate la nivelul școlii contribuie la descoperirea de talente, abilităţi, tipuri de manifestare a elevilor în 

diverse contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi și urmăresc stimularea creativității şi cultivarea 

încrederii în propriile forţe. 

  

   

   

   a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Elevii claselor care se pregătesc pe traseul filierei vocaționale, profilul Sportiv. 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor care se pregătesc în profilul sportiv 

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Dezvoltarea capacității de lucru în echipă în condiții noi de desfășurare a activităților specifice 

 Asigurarea formării multilaterale a elevilor sportivi de performanță 

 Dezvoltarea de rețele parteneriale cu alte unități școlare, cluburi sportive și instituții acreditate  

 Promovarea imaginii școlii la nivel de sector, municipiu și național 

 

 

   b. Context şi necesitate 

 În scopul formării și dezvoltării personale și profesionale permanente a elevilor pentru integrarea în societate și pe piața muncii, a 

apărut oportunitatea participării elevilor care se pregătesc în profilul sportiv la competiții școlare de gen organizate și desfășurate de 
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către Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu alte instituții sau companii care se preocupă de dezvoltarea fizică 

armonioasă a tinerilor.  

 Un aspect favorabil acestui demers l-a constituit realizarea integrală a planului de școlarizare pe profilul sportiv în cei 5 ani de când 

a fost obținută autorizația de funcționare provizorie, precum și dotarea foarte bună a unității școlare pe acest segment, existând astfel 

toate condițiile pentru pregătirea elevilor în vederea participării la acest tip de activități.   

  

   c. Descriere 

  În conformitate cu reglementările în vigoare privind organizarea și funcționarea claselor cu program sportiv în învățământul liceal, 

elevii acestor clase trebuie să fie incluși în activități sportive la cluburi de performanță pe diferite discipline sportive.  

  În cadrul liceului nostru clasele cu profil sportiv au o structură de clase mozaic, fiind incluși elevi care practică diferite discipline 

sportive de performanță: fotbal, handbal, baschet, atletism, volei, lupte libere, karate, haltere.  Elevii susțin probe de aptitudini sportive 

la admitere, pe specializări, iar cei care se transferă în unitate susțin aceleași tipuri de probe sportive practice și examene de diferențe, 

conform prevederilor ROFUIP și metodologiilor specifice. 

  La finalizarea studiilor liceale absolvenții profilului sportiv au oportunitatea de a susține examenul de certificare a calificării de 

nivel 4, conform OMEN 4433/2014, dobândind calificarea de Instructor sportiv, care îi poate ajuta la integrarea rapidă pe piața muncii 

în cadrul unor cluburi sportive sau a unităților de întreținere corporală. 

  În cei 5 ani de școlarizare pe acest profil, elevii sportivi au fost incluși și au participat la toate activitățile educative organizate în 

unitate sau la care școala a participat, la diferite proiecte și programe derulate în parteneriat cu alte unități școlare și instituții acreditate.  

  La nivelul unității a fost înființată Asociația Sportivă a liceului, astfel încât să fie oferită elevilor posibilitatea înscrierii și 

participării la diferite competiții sportive școlare de gen.  

  Elevii sportivi au fost angrenați, pe parcursul învățământului liceal, în diferite competiții pe următoarele discipline sportive: 

- atletism 

- șah 

- handbal fete 

- fotbal fete 

- fotbal băieți 

 

  d.  Dovezi ale succesului 

1. ATLETISM 

 în anul școlar 2016 – 2017 - Locul IV  la Bucharest Marathon 2016, organizat de Reiffeisen Bank; 

 în anul școlar 2017 – 2018 - Campionatul Național ”Memorial Gheorghe Teșu”: Locul I – Ionescu Iulia (clasa a X-a C), Locul II 

- Andrei Mirabela (clasa a IX-a C), Locul I – Comănescu Alexandru (clasa a IX-a C). 

2. HANDBAL FETE  

 în anul școlar 2016 – 2017, Locul III pe sector la Olimpiada Liceelor McDonald`s; 
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 în anul școlar 2017 – 2018, Locul II - faza pe sector - Olimpiada Liceelor McDonald`s și Locul III - faza pe municipiu - ”Festivalul 

Sportului 2018” – organizat de Proedus și ISMB. 

3. FOTBAL FETE 

 în anul școlar 2016 – 2017, Locul I – FAZA PE MUNICIPIU - Cupa Coca-Cola, Locul I – FAZA PE MUNICIPIU - Olimpiada 

Liceelor McDonald`s și Locul I – FAZA PE MUNICIPIU - Festivalul Sportului 2017. 

 La fazele naționale echipa de fotbal fete s-a clasat pe Locul VI   la Olimpiada Liceelor și pe Locul IV la Cupa Coca-Cola. 

 în anul școlar 2017 – 2018, Locul I - faza pe municipiu - Olimpiada Liceelor, Locul II - faza pe municipiu - ”Festivalul Sportului 

2018”.  

4. FOTBAL BĂIEȚI 

 Locul IV - faza pe municipiu – ”Festivalul Tineretului și Sportului 2016” – organizat de Proedus și ISMB; 

 Locul III - faza pe municipiu – ”Festivalul Sportului 2018” – organizat de Proedus și ISMB.  

 Principalul câştig al acesui demers este modelarea atitudinii şi comportamentului elevilor implicaţi în astfel de activități, dar și 

consolidarea relațiilor parteneriale între unități școlare de profil.  

 

  e.  Resurse necesare 

  Resursa umană - cadre didactice de specialitate, preocupate de dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor pe domeniul de 

pregătire și formarea acestora în spiritul competitivității; 

 Resurse materiale – sala de sport pentru desfășurarea pregătirii suplimentare a elevilor selectați în echipele reprezentative ale 

liceului.  

 

   f.  Planuri de viitor 

  În anul școlar prezent (2018 – 2019), în cadrul competițiilor ONSS au fost înscrise echipe reprezentative pentru fotbal băieți și 

handbal fete, precum și elevi participanți la concursuri de șah și tenis de masă, care vor participa la concursuri și competiții de gen la 

nivel local, regional sau național. 

  Din păcate echipa de fotbal fete a fost suspendată din competiții datorită unui incident înregistrat în cadrul fazei finale ONSS – 

neprezentarea echipei la un meci din cauza numărului insuficient de jucătoare, faptă care nu este reglementată ca fiind sancționabilă de 

nici un regulament sportiv școlar. 

  Cei patru profesori de educație fizică sunt dispuși să participe la toate competițiile sportive ce se vor programa în acest an școlar, 

pe diferite discipline, asigurând astfel o mai bună pregătire a elevilor sportivi atât în sportul de bază, cât și în alte sporturi, urmărind 

dezvoltarea multilaterală a elevilor dar și utilizarea eficientă a timpului liber și educarea spre o viață sănătoasă și armonioasă. 

 

  g. Date de contact 

Prof. Stoian Nelu – responsabil Catedra de Educație fizică și sport din cadrul Liceului Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. ing. Arieș Ioana – director Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021. 346 60 40; 
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E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 

Site web:  http://www.ltelieradu.eu/    

 

 

Anexa 11 
 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2018- 2019) 

 

IMPLICAREA ELEVILOR ÎN COMPETIȚIILE SPORTIVE, OLIMPIADE, CONCURSURI ȘCOLARE ȘI 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

INTRODUCERE 

 

 Unitatea noastră şcolară urmărește asigurarea calităţii educaţiei de nivel european prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe pregătirea lor pentru integrarea în societate și pe piața muncii. Se evidențiază 

astfel importanța creşterii rolului formativ şi educativ la elevi prin organizarea de activităţi care să simuleze desfășurarea proceselor 

reale, pe domeniile specifice de pregătire, și în care elevii să fie participanți activi.  

 Activităţile propuse și desfășurate la nivelul școlii contribuie la descoperirea de talente, abilităţi, tipuri de manifestare a elevilor în 

diverse contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi și urmăresc stimularea creativității şi cultivarea 

încrederii în propriile forţe. 

  

     

   a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Elevii claselor care se pregătesc pe traseul filierei vocaționale, profilul Sportiv. 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor care se pregătesc în profilul sportiv 

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Dezvoltarea capacității de lucru în echipă în condiții noi de desfășurare a activităților specifice 

 Asigurarea formării multilaterale a elevilor sportivi de performanță 

 Dezvoltarea de rețele parteneriale cu alte unități școlare, cluburi sportive și instituții acreditate  

 Promovarea imaginii școlii la nivel de sector, municipiu și național 

 

 

   b. Context şi necesitate 
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 În scopul formării și dezvoltării personale și profesionale permanente a elevilor pentru integrarea în societate și pe piața muncii, a 

apărut oportunitatea participării elevilor care se pregătesc în profilul sportiv la competiții școlare de gen organizate și desfășurate de 

către Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu alte instituții sau companii care se preocupă de dezvoltarea fizică 

armonioasă a tinerilor.  

 Un aspect favorabil acestui demers l-a constituit realizarea integrală a planului de școlarizare pe profilul sportiv în cei 5 ani de când 

a fost obținută autorizația de funcționare provizorie, precum și dotarea foarte bună a unității școlare pe acest segment, existând astfel 

toate condițiile pentru pregătirea elevilor în vederea participării la acest tip de activități.   

  

   c. Descriere 

  În conformitate cu reglementările în vigoare privind organizarea și funcționarea claselor cu program sportiv în învățământul liceal, 

elevii acestor clase trebuie să fie incluși în activități sportive la cluburi de performanță pe diferite discipline sportive.  

  În cadrul liceului nostru clasele cu profil sportiv au o structură de clase mozaic, fiind incluși elevi care practică diferite discipline 

sportive de performanță: fotbal, handbal, baschet, atletism, volei, lupte libere, karate, haltere.  Elevii susțin probe de aptitudini sportive 

la admitere, pe specializări, iar cei care se transferă în unitate susțin aceleași tipuri de probe sportive practice și examene de diferențe, 

conform prevederilor ROFUIP și metodologiilor specifice. 

  La finalizarea studiilor liceale absolvenții profilului sportiv au oportunitatea de a susține examenul de certificare a calificării de 

nivel 4, conform OMEN 4433/2014, dobândind calificarea de Instructor sportiv, care îi poate ajuta la integrarea rapidă pe piața muncii 

în cadrul unor cluburi sportive sau a unităților de întreținere corporală. 

  În cei 5 ani de școlarizare pe acest profil, elevii sportivi au fost incluși și au participat la toate activitățile educative organizate în 

unitate sau la care școala a participat, la diferite proiecte și programe derulate în parteneriat cu alte unități școlare și instituții acreditate.  

  La nivelul unității a fost înființată Asociația Sportivă a liceului, astfel încât să fie oferită elevilor posibilitatea înscrierii și 

participării la diferite competiții sportive școlare de gen.  

  Elevii sportivi au fost angrenați, pe parcursul învățământului liceal, în diferite competiții pe următoarele discipline sportive: 

- atletism 

- șah 

- handbal fete 

- fotbal fete 

- fotbal băieți 

Elevii de la liceu zi profil mecanică au fost prezenți la olimpiada pe școală și un elev s-a calificat la faza pe municipiul unde a obținut 

Premiul I, participând astfel la faza pe țară. 

Elevii de la școala profesională,  profil mecanică, calificarea mecanic auto au fost prezenți la concursul pe meserii la faza pe școală și 

trei elevi s-au calificat la faza pe municipiul unde a obținut Premiul I, II și III, iar cel care a obținut Premiul I a participa la faza pe 

țară. 

 

  d.  Dovezi ale succesului 
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 la handbal – fete:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa necalificându-se în faza pe 

municipiu – coordonator prof. Dumitrașcu Ion; 

 la handbal – băieți:   

 Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa necalificându-se în faza pe 

municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 la fotbal – băieți:   

 Locul III pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, echipa necalificându-se în faza pe 

municipiu – coordonator prof. Stoian Nelu; 

 la tenis de masă - băieți:   

 Diplome de participare pentru elevii Chirculescu Florin, Petrache Costin, Tudoran Marian (clasa a X–a C) la faza pe sector în 

cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS – coordonator prof. Ionescu Alexandra; 

 la șah:   

 Diplome de participare pentru elevii Chirculescu Florin, Mihalcea Adrian, Nițu Cristian (clasa a X–a C) la faza pe sector în cadrul 

competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS – coordonator prof. Ionescu Alexandra. 

Alte premii: 

 Diplomă, însoțită de suma de 400 lei - elevul Deaconu Cosmin Mihai, din clasa a X-a E, pentru  

redactarea eseului ”Meseria viitorului”, la concursul de eseuri, organizat la nivelul 

 Primăriei, Sectorul 3;  

 Premiul al III-lea pentru Cea mai bună prezentare și Mențiune pentru Cel mai bun slogan la târgul regional al firmelor de 

exercitiu organizat şi desfăşurat de Şcoala Superioară Comercială N. Kretzulescu din București, obținute de elevii de la clasele a 

XI-a D si a XI-a E care au înfiinţate două firme de exerciţiu,ce au funcționat pe tot parcursul semestrului I 

 Elevele Artene Florina (clasa a IX-a B) și Camin Ștefania (clasa a X-a C) – profil sportiv, coordonate de d-na prof. Ionescu 

Alexandra, au obținut Locul III la etapa municipală din cadrul Olimpiadei Naționale la PST desfășurată în data de 30 martie. 

 La Festivalul Sportului 2019, competiție desfășurată în perioada 9 – 14 aprilie și organizată de PROEDUS în parteneriat cu ISMB, 

echipele sportive ale liceului au obținut următoarele rezultate: Fotbal fete - Locul III, Handbal fete - Locul IV, Fotbal băieți - Locul 

V. Au mai participat la competiție și echipele de handbal băieți și baschet băieți; 

 Elevi ai școlii, coordonați de d-na profesor Ionescu Alexandra, au participat la mai multe competiții școlare, obținând diverse premii:  
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 12.04.2019 - etapa municipală la Pentatlon competiție înscrisă în calendarul ONSS – Locul II  la fete și Locul V la băieți; 

 05.05.2019 - Crosul VeteRun – cursa de 1000m – Locul III – Artene Florina (cls. IX B) și Locul VI - Chirculescu Florin (cls. 

X C) – mai 2019;  

 14.05.2019 - CONCURSUL MEMORIALUL DE ȘAH – MIHAIL SADOVEANU din proiectul  ÎN MEMORIAM – MIHAIL 

SADOVEANU, unde au participat elevii clasei a X – a C, obținând Locul I – Chirculescu Florin și Locul II - Nițu Cristian; 

 17.05.2019  - participare la concursul CINE ȘTIE OLIMPISM CÂȘTIGĂ faza pe sector unde am obținut Locul II și s-au clasat 

pe municipiu. Au participat următorii elevi: Artene Florina (IX B), Dinu Bianca (IX D) și  Andrei Mirabela (X C); 

 Campionatul municipal pentru tineret – Artene Florina (cls. IX B) – Locul I și Locul II, Comănescu Alexandru (X C) – Locul 

III; 

 Concursul Național de Probe Neclasice; 

 31.05.2019 – participare cu elevi la Concursul sportiv pro-integrare ”Campioni speciali” ed. a XII-a, înscris în CAERI 2019, 

desfășurat la Liceul Tehnologic Special nr. 3, pe următoarele discipline: Cros 1000 m fete și băieți (categoria 15 – 17 ani), 

Șah (categoria 15 – 17 ani),  Tenis de masă băieți (categoria 15 – 17 ani); 

 07.06.2019  - participare la Crosul Olimpic Day, desfășurat în Parcul Lumea Copiilor, elevi de la toate clasele de profil sportiv 

clasându-se în primele 30 de locuri, iar eleva Artene Florina (IX B) a obținut Locul III. 

 În urma participării la faza municipală a Olimpiadei tehnice un elev de clasa a XII-a, profil tehnic, domeniu mecanică a obținut 

Premiul I, s-a calificat la faza națională desfășurată în perioada 22 – 25 aprilie la Slatina, dar nu a obținut un rezultat satisfăcător; 

 La faza municipală a Concursului pe meserii – domeniul Mecanică, calificare Mecanic auto, s-au prezentat 3 elevi de clasa a XI-a 

școală profesională, obținând Locul I, Locul II și Locul III.  Elevul de pe Locul I s-a calificat la faza națională desfășurată în perioada 

22 – 25 aprilie, obținând un rezultat destul de bun (Locul 19); 

 Doi elevi de clasa a XI-a școală profesională – domeniul Mecanică, calificare Mecanic auto, au participat la ”Concursul Național pe 

calificări profesionale organizat în rețeaua învățământului preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești din România”, elevul Ciunea 

Andrei obținând Mențiune; 

 Elevele Ghipu Adriana şi Bolat Gabriela au obținut Premiul I şi Premiul II la Concursul” Riscurile Automedicației”, desfășurat în 

cadrul Școlii Postliceale Sanitare ” Carol Davila” cu ocazia  evenimentului ” Porți deschise spre educație pentru sănătate” – în data de 

20.02.2019. 

 

e.  Resurse necesare 

  Resursa umană - cadre didactice de specialitate, preocupate de dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor pe domeniul de 

pregătire și formarea acestora în spiritul competitivității; 

 Resurse materiale – sala de sport pentru desfășurarea pregătirii suplimentare a elevilor selectați în echipele reprezentative ale 

liceului.  
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   f.  Planuri de viitor 

  În anul școlar prezent (2018 – 2019), în cadrul competițiilor ONSS au fost înscrise echipe reprezentative pentru fotbal băieți și 

handbal fete, precum și elevi participanți la concursuri de șah și tenis de masă, care vor participa la concursuri și competiții de gen la 

nivel local, regional sau național. 

  Din păcate echipa de fotbal fete a fost suspendată din competiții datorită unui incident înregistrat în cadrul fazei finale ONSS – 

neprezentarea echipei la un meci din cauza numărului insuficient de jucătoare, faptă care nu este reglementată ca fiind sancționabilă de 

nici un regulament sportiv școlar. 

  Cei patru profesori de educație fizică sunt dispuși să participe la toate competițiile sportive ce se vor programa în acest an școlar, 

pe diferite discipline, asigurând astfel o mai bună pregătire a elevilor sportivi atât în sportul de bază, cât și în alte sporturi, urmărind 

dezvoltarea multilaterală a elevilor dar și utilizarea eficientă a timpului liber și educarea spre o viață sănătoasă și armonioasă. 

 

  g. Date de contact 

Prof. Stoian Nelu – responsabil Catedra de Educație fizică și sport din cadrul Liceului Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. ing. Arieș Ioana – director Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021. 346 60 40; 

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 
Site web:  http://www.ltelieradu.eu/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 12 
 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2019- 2020) 
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REZULTATE BUNE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2020, COMPARATIV CU ANII PRECEDENȚI 

Rezultate la examenul naţional de Bacalaureat 2020 
 

Sesiunea  iunie – iulie  2020 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea:  august – septembrie 2020 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

     Anexa 13 
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2019 - 2020) 

 

IMPLICAREA ELEVILOR  

ÎN DEFĂȘURAREA CURSURILOR ONLINE 
 

Seria Înscrişi Prezenți  Reușiți Promovabilitate 

% 

curentă 83 82 39 47,56 

anterioară 48 41 8 19,51 

total 131 123 47 38,21 

Seria Înscrişi Prezenți Reușiți Promovabilitate 

% 

curentă 57 52 12 23,08 

anterioară 24 19 3 15,79 

total 81 71 15 21,35 
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INTRODUCERE 

 

 Unitatea noastră şcolară urmărește asigurarea calităţii educaţiei de nivel european prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe pregătirea lor pentru integrarea în societate și pe piața muncii.  

 În contextul suspendării cursurilor datorită pandemiei COVID-19, s-a evidențiat viteza de reacție a conducerii școlii și a cadrelor 

didactice, care s-au mobilizat rapid și au oferit continuitate procesului instructiv-educativi, inițial prin grupurile claselor din aplicația 

whatsapp, iar apoi prin configurarea virtuală a claselor în platforma Classroom, urmată de realizarea orelor din încadrare și a orelor de 

dirigenție în format digital prin aplicația Zoom. S-a demonstrat astfel preocupare pentru creşterea rolului formativ şi educativ al elevilor 

prin organizarea de activităţi care să continue și să completeze procesul instructiv-educativ clasic, urmărind participarea activă a elevilor.  

   

   

    a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Toți elevii liceului, proveniți de la clase de zi și seral, filiera tehnologică, vocațională și învățământ profesional și dual. 

Obiective specifice: 

 Asigurarea continuității procesului instructiv-educativ în condițiile crizei sanitare datorate COVID-19 

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Formarea și dezvoltarea capacității de lucru în condiții noi de desfășurare a activităților  

 Asigurarea pregătirii intensive a elevilor, în cadru nonformal, pentru examenul de bacalaureat 

 Valorificarea posibilităților copilului, prin educarea utilizării mai eficiente a resurselor mediului în care trăiește și utilizarea 

tehnologiilor de învățare de la distanță/online, fiind o oportunitate pentru situațiile speciale sau imprevizibile. 

 

 

   b. Context şi necesitate 

 Dacă suspendarea cursurilor pentru primele două săptămâni (11 – 20 martie) nu era considerată o problemă, materia putând fi ușor 

recuperată, odată cu evoluția crizei pandemice și instituirea stării de urgență la nivel național, situația educației elevilor a devenit o 

prioritate și pentru unitatea noastră școlară.  

 Continuitatea procesului instructiv-educativ s-a realizat imediat, în primă etapă prin folosirea grupurilor de whatsapp ale claselor, 

apoi prin implementarea platformei educaționale Classroom și prin folosirea aplicației Zoom de către cadrele didactice în scopul 

desfășurării orelor în bune condiții.  

 A fost nevoie de o mobilizare rapidă a conducerii școlii, a d-lui informatician, a cadrelor didactice, dar și a diriginților care au trebuit 

să consilieze elevii pentru deschiderea conturilor de gmail și utilizarea corectă a platformei. 

  

   

 c. Descriere 
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  Cadrele didactice au elaborat resurse materiale pentru toate disciplinele din încadrare, pe clase, acestea fiind încărcate pe platforma 

Classroom în diferite formate: word, pdf, prezentări PPS/PPT. Au fost realizate atât fișe de documentare (lecții cu desene/imagini, 

explicații, exerciții rezolvate), cât și fișe de lucru și teste de evaluare. Au fost postate linkuri, elevii având posibilitatea să vizioneze 

clipuri și demonstrații video. 

 Practic elevii se văd implicați în această clasă participând activ la fiecare lectie. 

 Fiecare diriginte a îndrumat elevii, prin grupul de whatsapp, să vizualizeze, să descarce și să încarce propriile materiale pe platformă. 

În cazurile de blocare a platformei, elevii au fost îndumați șă transmită rezolvările și materialele prin aplicația whatapp. 

 Având în vedere faptul că unitatea școlară se află în al doilea an de implementare a proiectului ROSE, au fost create de către domnul 

informatician și ”clase” corespunzătoare grupelor proiectului ROSE, fiind continuată activitatea și pe aceste direcții: 

- s-au derulat ședințele normale de pregătire ROSE; 

- s-au desfășurat ședințe online de pregătire și repetiții pentru elevii înscriși în Trupa de teatru ”Mores”; 

- s-au desfășurat săptămânal, și apoi intensiv, ore de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat la Limba 

română, Istorie, Geografie, Matematică etc. 

 Cadrele didactice au purtat permanent dialoguri cu elevii, au răspuns întrebărilor acestora, îndrumându-i de fiecare dată pentru 

înțelegerea conținutului lecțiilor, dar și pentru rezolvarea temelor, au explicat notele acordate, platforma permițând acordarea unui feed-

back constructiv și în timp real atât elevilor, cât și profesorilor. 

 Mai multe cadre didactice au desfășurat și lecții online folosind aplicația Zoom. 

 Prezentarea acestor exemple de bună practică și diseminarea experiențelor s-au realizat permanent, pe grupul electronic de 

comunicare în care sunt incluși toți profesorii școlii și personalul adidactic auxiliar. 

 Deși precizările MEC stipulate în modificările aduse ROFUIP privind încheierea situației școlare în acest an permiteau încheierea 

mediilor și fără activitate online pe semestrul II, majoritatea elevilor au accesat platforma și au încărcat materiale și rezolvări la fiecare 

disciplină de studiu. 

 La nivelul Consiliului de administrație s-a discutat și s-a stabilit semnarea unei ”condici” electronice, sub forma unor rapoarte 

săptămânale care să fie întocmite de toate cadrele didactice, și în care să fie consemnate: titlul lecției, forma de desfășurare, nr elevilor 

prezenți și dovezi ale transmiterii temei respective. 

 

   d.  Dovezi ale succesului 

 Circa 80 – 85% dintre elevii fiecărei clase au avut activitate online în perioada aprilie – iunie 2020; 

 49 de cadre didactice din cele 53 care au funcționat în unitate au folosit platforma Classroom, iar restul au utilizat în continuare 

aplicația Whatsapp, fiind cadre didactice pensionare care nu au cunoștințe necesare pentru utilizarea unui mijloc electronic 

(tabletă/laptop/calculator); 

 10 cadre didactice au susținut lecții audio-video folosind aplicația Zoom; 

 3 cadre didactice au desfășurat ore de dirigenție folosind aplicația Zoom; 

 2 cadre didactice au desfășurat activități educative (”Ziua Francofoniei”) folosind mijloacele electronice de comunicare; 

 15 cadre didactice au utilizat în această perioadă platformele educaționale în vederea perfecționării, susținând cursuri online sau 

participând la webinarii pe diferite teme. 
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   e.  Resurse necesare 

  Resursa umană – informatician, diriginți, cadre didactice; 

 Resurse materiale – dotarea laboratoarelor de informatică, dotarea tuturor cadrelor didactice cu laptopuri, asigurarea fondurilor în 

vederea achiziționării domeniului informatic pentru platforma Google Classroom, asigurarea fondurilor în vederea susținerii elevilor 

care nu au beneficiat de device-uri în scopul participării acestora la lecțiile online - au fost acordate tablete pentru cei înscriși în proiectul 

ROSE și s-au transmis dosarele pentru programul EURO 200. 

 

    f.  Planuri de viitor 

  Pentru anul școlar curent (2020 – 2021), conform prevederilor reglementate prin ordinele MEC, au fost înaintate referate de 

necesitate în vederea achiziționării de device-uri (tablete, laptopuri) pentru elevii care nu dispun de resurse financiare, astfel încât să fie 

asigurate toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului instructiv-educativ atât online cât și clasic, în funcție de 

scenariile pandemiei SARS-Cov 2 la nivel național. 

 De asemenea a fost achitat domeniul electronic, iar domnul informatician a realizat o nouă serie de clase utilizând platformă 

educațională Classroom care funcționează în acest an școlar. Au fost structurate clasele, s-au creat conturi profesorilor și se utilizează 

în continuare aplicația whatsapp pentru comunicare între diriginți – părinți, diriginți – elevi, cadre didactice – informatician. 

 Pentru clasele nou formate, diriginții au creat grupuri de whatsapp, atât pentru elevi cât și pentru părinți pentru a le putea transmite 

acestora noile informații. 

 

 

   g. Date de contact 

Prof. ing. Arieș Ioana – director, Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. Matache Valentin – analist programator, Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021.346 60 40; 

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com; liceul.elie.radu@s3.ismb.ro  

Site web:  http://www.ltelieradu.eu/    

 

 
Anexa 14  

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2020 - 2021) 

 

OBȚINEREA PERFORMANȚELOR  

PRIN PARTICIPAREA ÎN PROIECTUL ROSE 
 

mailto:grup_scolar_elie_radu@yahoo.com
mailto:liceul.elie.radu@s3.ismb.ro
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INTRODUCERE 

 

 Unitatea noastră şcolară urmărește asigurarea calităţii educaţiei de nivel european prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe pregătirea lor pentru integrarea în societate și pe piața muncii.  

 În contextul țintei Uniunii Europene la care s-a raliat și țara noastră, aceea de reducere a absenteismului și de părăsire timpurii a 

școlii, în unitatea noastră a fost implementat Proiectul ROSE (ROMANIAN SECUNDARY EDUCATION PROJECT) începând cu anul 

școlar 2018 – 2019.  

  

   

    a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Elevii proveniți de la clase de liceu zi, filiera tehnologică și vocațională, care au dificultăți de învățare, provin din familii cu 

venituri modeste sau elevi ai claselor terminale care se pregătesc pentru susținerea examenului de bacalaureat. 

Obiective specifice: 

 Suplimentarea procesului instructiv-educativ, prin pregătirea individuală, în grupuri mici cu aceleași interese educaționale 

 Valorificarea posibilităților copilului, prin educarea utilizării eficiente a resurselor cognitive proprii 

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru formal, nonformal şi informal  

 Formarea și dezvoltarea capacității de lucru în condiții noi de desfășurare a activităților  

 Asigurarea pregătirii intensive a elevilor pentru examenul de bacalaureat 

 Reducerea abandonului școlar pentru elevii care au dificultăți de învățare 

 

 

   b. Context şi necesitate 

 Proiectul ROSE, derulat în unitate sub egida subproiectului ”Acces spre succes”, urmărește pregătirea suplimentară a elevilor cu 

dificultăți de învățare, a elevilor proveniți din familii cu venituri modeste sau cu nivel educațional scăzut, a elevilor proveniți din familii 

monoparentale care nu găsesc suport educațional în mediul propriu sau a elevilor claselor terminale care urmăresc susținerea examenului 

de bacalaureat. 

 Proiectul urmărește reducerea absenteismului prin pregătirea elevilor în grupuri mici, cu aceleași interese, dar și creșterea 

promovabilității la clase și la examenelul național de bacalaureat. 

 Deși în perioada actuală, datorită pandemiei Covid – 19, a fost restricționat accesul elevilor în unitatea școlară, toate activitățile 

înscrise în proiect au fost susținute conform programării și orarului alocat, inclusiv online. Conducerea unității, domnul informatician 

și profesorii implicați în acest proiect au demonstrat astfel preocupare pentru creşterea rolului formativ şi educativ al elevilor prin 

organizarea de activităţi care să continue și să completeze procesul instructiv-educativ clasic, urmărind participarea activă a elevilor 

pentru dezvoltarea lor profesională și personală. 

 În această perioadă (martie 2020 – iulie 2021) desfășurarea activităților în cadrul proiectului ROSE s-a realizat prin implementarea 

platformei educaționale Classroom și prin folosirea aplicației Meet.   



P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” 

 318 

 c. Descriere 

 În urma analizei efectivelor claselor și identificării elevilor ce pot fi incluși în grupul-țintă, după prezentarea obiectivelor proiectului 

în cadrul ședințelor cu părinții, au fost constituite 8 grupe de lucru în care sunt cuprinși 110 elevi de la clasele IX – XII liceu zi, profil 

Tehnic, profil Servicii și profil Sportiv: 

 Grupa I – elevi din clasele IX A, D, E – filieră tehnologică 

 Grupa II – elevi din clasele X A, D, E – filieră tehnologică 

 Grupa III – elevi din clasele X B, C – filieră vocațională 

 Grupa IV – elevi din clasele XI A, D, E – filieră tehnologică 

 Grupa V – elevi din clasele XI B, C – filieră vocațională 

 Grupa VI – elevi din clasele XII A, D – filieră tehnologică  

 Grupa VII – elevi din clasa a XII-a E – filieră tehnologică 

 Grupa VIII – elevi din clasele XII B, C – filieră vocațională 

 Pentru activitățile de Teatru și redactarea revistei școlii sunt selectați elevi din toate cele 8 grupe. 

 În vederea desfășurării orelor de pregătire, pe grupe de lucru, cadrele didactice implicate în proiect au elaborat resurse materiale 

suplimentare pe care le-au încărcat pe platforma Classroom și le-au discutat cu elevii participanți în întâlnirile video organizate prin 

intermediul aplicației Meet. Au fost postate linkuri, elevii având posibilitatea să vizioneze clipuri și demonstrații video. 

 Domnul informatician a creat în platforma educațională Classroom și ”clase” corespunzătoare grupelor proiectului, fiind continuată 

activitatea și pe direcțiile specifice proiectului ROSE: 

- s-au derulat ședințele de pregătire suplimentară - Limba română, Matematică, cerc de Istorie și cerc de lectură; 

- s-au desfășurat ședințe online de pregătire și repetiții pentru elevii înscriși în Trupa de teatru ”Mores”; 

-  s-au desfășurat ședințe online pentru îndrumarea elevilor în vederea realizării unor articole ce vor fi publicate în revistă și în vederea 

editării revistei școlii ”Excelsior”; 

- s-au desfășurat ședințe online de consiliere și dezvoltare personală; 

- s-au desfășurat săptămânal, și apoi intensiv, ore de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat la Limba 

română, Istorie, Geografie, Matematică. Aceste întâlniri s-au desfășurat atât online, cât și fizic - în perioadele prescrise și cu respectarea 

legislației în vigoare privind prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 Cadrele didactice au purtat permanent dialoguri cu elevii, au răspuns întrebărilor acestora, îndrumându-i de fiecare dată pentru 

înțelegerea conținuturilor prezentate, dar și pentru rezolvarea unor probleme specifice ridicate de elevi. 

 Prezentarea acestor exemple de bună practică și diseminarea experiențelor s-au realizat permanent, pe parcursul celor trei ani de 

implementare a proiectului în consiliile profesorale.  

 Diseminarea rezultatelor și schimbul de experiență au fost vizibile prin organizarea ședințelor de monitorizare a activităților derulate 

în proiect, efectuate de către dl. monitor Borcescu Aurel, dar și prin organizarea unor activități la nivelul ISMB cu participarea altor 

unități școlare în care s-a implementat acest proiect, activități intermediate de dl monitor Borcescu Aurel. 

 

   d.  Dovezi ale succesului 

 circa 90 dintre elevii participanți la proiect au fost promovați la finalul semestrului și anului școlar; 
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 pentru circa 80 – 85% dintre elevii participanți la proiect au crescut mediile la disciplinele incluse în programul de pregătire 

suplimentară; 

 pentru circa 80 – 85% dintre elevii participanți la proiect s-a redus numărul absențelor nemotivate; 

 60% dintre elevii claselor terminale participanți la activitățile de pregătire suplimentară desfășurate în cadrul proiectului au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunile 2020 și 85% în sesiunile 2021. 

 

   e.  Resurse necesare 

  Resursa umană – informatician, cadre didactice de specialitate; 

 Resurse materiale – dotarea laboratoarelor de informatică, dotarea tuturor cadrelor didactice cu laptopuri, asigurarea fondurilor în 

vederea achiziționării domeniului informatic pentru platforma Google Classroom, asigurarea fondurilor în vederea susținerii elevilor 

care nu au beneficiat de device-uri în scopul participării acestora la activități - au fost acordate tablete pentru cei înscriși în proiectul 

ROSE, iar în acest an școlar au fost achiziționate din fonduri nerambursabile 110 laptopuri pentru elevii incluși în proiect. 

 

 

 

    f.  Planuri de viitor 

  Pentru anul școlar 2021 – 2022 ne propunem continuarea activităților de pregătire suplimentară și de dezvoltare profesională și 

personală incluse în Proiectul ROSE, alegerea unui nou grup-țintă pentru elevii de clasa a IX-a intrați în sistem în acest an, precum și 

repartizarea, prin contarct de comodat pe durata desfășurării cursurilor în unitate, a laptopurilor achiziționate prin proiectul ROSE pentru 

elevi proveniți din familii cu nivel financiar redus sau elevi din mediul rural.  

 

 

   g. Date de contact 

Prof. ing. Arieș Ioana – director, Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. Matache Valentin – analist programator, Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021.346 60 40; 

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com; liceul.elie.radu@s3.ismb.ro  

Site web:  http://www.ltelieradu.eu/     
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Anexa 15  

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

(an şcolar 2021 - 2022) 

 

FUNCȚIONAREA UNITĂȚII CA FILIALĂ CCD 
 

INTRODUCERE 

 

 O politică a unităţii noastre şcolare este formarea de personalităţi la nivelul dimensiunii europene şi promovarea valorilor 

multiculturale în educaţia elevilor, aceasta implicând asigurarea calităţii educaţiei de nivel european  prin  perfecţionarea continuă a 

resurselor umane implicate, dar și prin adaptarea şcolii la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, cu accent pe 

pregătirea lor pentru integrarea în societatea civilă. Se evidențiază astfel importanța creşterii rolului formativ şi educativ la elevi prin 

organizarea de activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare cât mai atractive şi în folosul elevilor.  

 Activităţile şcolare, extraşcolare şi extracurriculare contribuie la descoperirea de talente, abilităţi, tipuri de manifestare a elevilor în 

diverse contexte, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi a spiritului de competiţie la elevi, care urmăresc stimularea creativității şi 

cultivarea încrederii în propriile forţe. 

 Liceul nostru are tradiţie în derularea unor activităţi în cadrul unor proiecte şi programe educative, urmărind atât formarea 

psihologică a adolescenţilor, cât şi educarea comportamentului acestora în societate şi modalităţile de comunicare interumane. 

 În acest an şcolar am beneficiat de oportunitatea aplicării procedurii astfel încât unitatea să devină centru de formare al Casei 

Corpului Didactic, cel mai important furnizor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din municipiul București. Această 

oportunitate oferă posibilitatea asigurării nevoii de dezvoltare personală şi profesională într-un alt cadru, diferit de cadrul educaţional 

clasic.  

   

   a. Ţintă şi obiective specifice 

Ţinta: Cadrele didactice din unități de învățământ gimnazial, liceal și profesional  

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea profesională a cadreor didactice  

 Dezvoltarea de rețele parteneriale cu alte unități școlare și instituții acreditate de formare continuă (CCD) 

 Dezvoltarea comunicării şi relaţionării în cadru nonformal şi informal  

 Identificarea şi adoptarea unor soluţii alternative de rezolvare a unor probleme specifice educației și societății  

 Promovarea imaginii școlii 

 

   b. Context şi necesitate 

 Timp de mulți ani, cadrele didactice din unitate au participat la activități de dezvoltare profesională, sub toate formele prevăzute 

în reglementările specifice, organizate de furnizorii de formare în diferite locații din municipiul București și din țară.  
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 În contextul necesității dezvoltării profesionale permanente a cadrelor didactice și implicării elevilor în activități care să le confere 

dezvoltarea personalității și educarea pentru integrarea în societate, a apărut oportunitatea  organizării și desfășurării unor activități 

metodice și științifice în unitatea noastră, ca centru de formare continuă autorizat de CCD București.  

 Un aspect favorabil acestui demers l-a constituit dotarea unității școlare cu mijloace informatice performante – laptopuri, 

videoproiectoare, table smart în toate sălile de clasă și rețea wireles, existând astfel toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea 

acestui tip de activități.   

  

 

   c. Descriere 

 Existând o tradiție în colaborarea școală – CCD prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare acreditate, s-a analizat 

cadrul legal pentru încheierea de parteneriate între școli și CCD  în vederea organizării, desfășurării și monitorizării activităților 

metodico-științifice și culturale, sub diferite forme: simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări, expoziții și concursuri de artă etc. 

 Etapele urmate corespund pașilor desciși în procedura menționată: 

 la nivelul școlii se discută și se aleg tipurile de activități dorite a se realiza și domeniile corespunzătoare acestora; 

 reprezentantul unității transmite către CCD o scrisoare de intenție, avizată în prealabil de inspectorul de specialitate ISMB, și 

formularul de aplicație necesar; 

 dacă răspunsul CCD va fi favorabil, se va continua cu încheierea unui acord de parteneriat unitate școlară – CCD; 

 CCD elaborează planul de activități pentru anul școlar în curs, plan care cuprinde activitățile pentru care s-a încheiat acordul de 

parteneriat; planul este publicat pe site-ul CCD și transmis unităților aplicante și ISMB; 

 după publicare, unitatea aplicantă trebuie să elaboreze și să depună la CCD proiectul asociat fiecărei activități propuse; 

 toate activitățile propuse se derulează sub stricta monitorizare a reprezentanților CCD, fiind urmați pașii necesari: transmiterea 

invitațiilor, elaborarea programului (după primirea tuturor lucrărilor/confirmărilor), desfășurarea efectivă a activității, exprimarea 

concluziilor asupra activității desfășurate, elaborarea diplomelor (de către unitatea aplicantă) și semnarea acestora de către directorul 

unității, CCD și ISMB; 

 reprezentantul unității are obligația de a elabora un raport asupra activității desfășurate și un material de diseminare a acesteia 

care va fi postat pe site-ul unității aplicante și al CCD. 

 Activitățile propuse pot fi desfășurate, în funcțiile de condițiile stabilite de CCD - ISMB, la nivel de sector, de municipiu, la nivel 

regional, național sau internațional.  

 Unitatea aplicantă poate finaliza activitatea prin editarea unui volum sau CD care să cuprindă toate lucrările participante, iar 

acestea pot dobândi certificarea ISSN sau ISBN, conform reglementărilor în vigoare. 

 

  d.  Dovezi ale succesului 

În fiecare an școlar, începând din 2015, în unitate s-au desfășurat activități de formare și dezvoltare profesională sub formă de 

simpozioane, conferințe etc, activități realizate în parteneriat cu CCD, ISMB, instituții de învățământ superior, care au fost incluse în 

calendarul CCD. 
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În anul școlar 2021 – 2022, în unitatea noastră, ca filială CCD, s-au desfășurat două activități la care au participat și alți parteneri 

instituționali – ISMB, IS 3, cadre didactice din alte unități școlare. 

În data de 25 noiembrie 2021 s-a desfășurat o activitate la nivel de municipiu – Conferința  cu tema ”Lecția online – strategie 

modernă de predare-învățare-evaluare”, activitate care a vizat domeniul Didactică și metodică. 

În data de 05 mai 2022 s-a desfășurat o activitate la nivel de municipiu – Conferința cu tema ”Suportul formativ-educațional 

în învățarea online”, activitate care a vizat domeniul Didactică și metodică. 

Finalitatea celor două activități s-a evidențiat prin editarea de CD certificat ISBN, în care au fost cuprinse toate lucrările înscrise 

în cadrul fiecăreia dintre activități. 

  Principalul câştig al acesui demers – de aplicare a școlii ca filială CCD - este consolidarea relațiilor parteneriale între cadrele 

didactice din școală, cadre didactice din alte unități, CCD, inspectorate școlare și alți parteneri externi, dar și modelarea atitudinii şi 

comportamentului elevilor implicaţi în activități sau ca simpli spectatori, atât în şcoală cât şi în societate.  

 

  e.  Resurse necesare 

 Resursa umană: 

- un cadru didactic, responsabil al filialei CCD în cadrul liceului, care să fie preocupat de relaționarea permanentă cu reprezentanții 

CCD și ISMB și de elaborarea documentației necesare aplicării și proiectării activităților; 

- un cadru didactic cu abilități avansate de utilizare a tehnologiei informaționale, pentru înaintarea electronică a tuturor 

demersurilor (elaborare documente, transmitere documente, invitații, preluare lucrări, postare pe site etc) 

Resurse materiale: 

- sală / săli pentru desfășurarea activităților 

- videoproiectoare, laptopuri, rețea internet sau wireles 

 

   f.  Planuri de viitor 

 În anul școlar prezent (2022 – 2023) s-au reluat demersurile, unitatea noastră școlară fiind numită din nou ca filială CCD București. 

În acest context se propun două activități tip conferință, vizând domenii educaționale, activități care se vor desfășura în lunile 

noiembrie 2022 și martie 2023. 

 În contextul colaborării cu CCD București se urmărește organizarea unor cursuri de formare în unitate, pe teme de asigurare a calității, 

management educațional, management financiar, managementul proiectelor, activităților educative etc. 

 

   g.  Implementare 

 Alegerea domeniilor și temelor de abordare pentru activitățile propuse ca filială CCD, conform intereselor elevilor,  profesorilor, 

societății 

 Organizarea și desfășurarea activităților în incinta unității școlare – filială CCD 

 Diseminarea rezultatelor activităților în ședințe, pe site-ul propriu și pe site-ul CCD 
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   h. Date de contact 

Prof. ing. Arieș Ioana – director Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Prof. Necu Gabriela – Responsabilul filialei Casei Corpului Didactic București din Liceul Tehnologic ”Elie Radu”  

Tel. 021. 346 60 40; 

E-mail: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com; liceu.elie.radu@s3.ismb.ro   

Site web:  http://www.ltelieradu.eu/ 

   www.ccd-bucuresti.org 
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