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CAPITOLUL  I.   CONTEXT 

 

FORMULAREA MISIUNII ŞI  A VIZIUNII:  
 

Viziunea Colegiul Tehnic Mecanic Griviţa  este de a deveni un model al 

formării  şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene. 

Misiunea unităţii şcolare este de a forma competențele necesare integrării 

europene. 
Pentru a ne atinge misiunea, ne însușim și promovăm următoarele valori: 

 Profesionalismul  

 Responsabilitatea  

 Datoria  

 Libertatea de opinie și de exprimare 

 Corectitudinea 

 Echitatea  

 Bunacredință 

 Respectul 

 Grija pentru ceilalți 

 Sprijinul reciproc  

 

 

EVOLUŢIA ŞI PROFILUL ŞCOLII 
 

o Unitatea şcoalară a fost înfiinţată în anul 1919 sub denumirea de „Şcoala de ucenici” 

a Atelierelor C.F.R. Bucureşti Nord, în cadrul căreia elevii învățau mai multe meserii. 

o În anul 1925 a devenit „Şcoală de meserii” 

o În 1951 școala se mută din incinta Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie” în Calea 

Griviței nr. 363, actuala locație. 

o  În anul 1955 se transformă în  „Școala profesională de ucenici Grivița Roșie” 

o  În anul 1968, în cadrul Grupului Şcolar Industrial „Griviţa” s-a înființat și o școală de 

specializare postliceală, cuprinzând un număr considerabil de elevi la clasele de 

tehnicieni și proiectanți construcții de mașini. 

o  Începând cu anul 2000, școala se numește Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” și intră 

într-un proces de modernizare, care înseamnă noi cabinete de Desen tehnic în 

AutoCAD și un laborator de diagnosticare auto) 

o   ”Grivița’’ are o tradiție îndelungată și în sportul cu balonul oval, mulți elevi ai școlii 

fiind, de-a lungul timpului, componenți ai loturilor de rugby din cadrul echipelor 

Rapid și Grivița Roșie. 

 

Amplasată stradal, pe Calea Griviţei nr. 363, într-o zonă preponderent industrială, şcoala 

noastră are convenţii de parteneriat încheiate cu parteneri sociali (S.C Griro S.A, Atelierele 

Mecanice C.F.R. Griviţa,  Metal Tehno Construct S.R.L, S.C. Baco Prodcom S.R.L, S.C. Unican 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Production S.R.L, Mobimex 94, SC DANLUC AUTO SRL, HESPER SA, TIRIAC AUTO, 

Electritehnica SA, Carrefour ) care asigură condiţii de pregătire practică a elevilor/calificări.    

Elevii, după finalizarea studiilor, pot opta pentru angajarea la agenţii economici mai sus 

menționați.  

Motivaţia continuării existenţei şcolii în comunitatea locală a Sectorului1 al Municipiului 

Bucuresti este generată de suma resurselor umane şi materiale pe care le pune la dispoziţie 

elevilor această unitate de învăţământ, care a aniversat în anul 2019 Centenarul, de specializarile 

diversificate ce raspund cerinteor pietei muncii, pentru ca pregatesc abolventii pentru piata 

muncii națională si europeană. 

De-a lungul existenței școlii, experienţa colectivelor profesorale s-a adaptat continuu 

noilor cerinţe sociale și economice. Poziţia sa  stradala, favorizantă unui acces rapid şi facil, face 

ca accesul elevilor să fie înlesnit şi prin apropierea de staţiile de Metrou (1Mai) și a troleibuzelor  

65, 86, a autobuzului 105 sau de staţiile tramvaielor 24, 45, 42. 

Dotarea materială de excepţie, realizată cu sprijinul Primăriei Sector 1, coroborată cu 

existenţa unui corp profesoral permanent instruit prin cursuri de formare continuă, cu cele mai 

noi tehnici de predare-învăţare, colaborarea foarte bună cu cei din comunitatea locală şi cu 

familiile elevilor, ne susţin întreaga activitate și ne promovează ca furnizor de educație în rândul 

comunității locale. 

 

 
 Situația privind profilurile și specializările asigurate în ultimii ani școlari: 

 

În anul şcolar 2018-2019, Colegiul Tehnic Mecanic Griviţa a asigurat pregătirea  

în următoarele profiluri şi specializări: 

 

LICEU ZI 

 

Nr. Clase Filieră Profil Specializare 

1 clasă a IX-a  Teoretică Uman Filologie  

1 clasă a IX-a  Tehnologică Servicii Tehnician în turism 

1 clasă a IX-a  Vocaţională Sportiv Rugby 

1 clasă a IX-a Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist  

1 clasă a X-a  Teoretică Real  Filologie 

1 clasă a X-a  Tehnologică Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 

1 clasă a X-a  Vocaţională Sportiv Rugby 

1 clasă a XI-a Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1 clasă a XI-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 

1 clasă a XI-a  Vocaţională Sportiv Rugby 

1  clasa a XII-a Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist 

1 clasă a XII-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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1 clasa a XII-a Vocationala Sportiv Rugby 

 

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ- ZI 

 

Nr. Clase Domeniul Specializare 

1 clasă a IX-a IP 3 

ani 
Mecanică Mecanic auto  

1 clasă a X-a IP 3 

ani 
Mecanică Mecanic auto 

1 clasă a XI-a IP 3 

ani 
Mecanică 

Mecanic auto + Tinichigiu 

vopsitor auto 

 

LICEU SERAL 

 

Nr. Clase Filieră Profil Specializare 

1 clasă a IX-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1 clasă a X-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1 clasă a XI-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1  clasa a XII-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1  clasa a XIII-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ – ZI 

 

Nr. Clase Filieră Profil Specializare 

1clasă an I Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto 

1clasǎ an II Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto 

 

În anul şcolar 2019-2020, Colegiul Tehnic Mecanic Griviţa a asigurat pregătirea 

în următoarele profiluri şi specializări: 

LICEU ZI 

 

Nr. Clase Filieră Profil Specializare 

1 clasă a IX-a  Teoretică Uman  Filologie  

1 clasă a IX-a  Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist 

1 clasă a IX-a  Vocaţională Sportiv Rugby 

1 clasă a X-a  Teoretică Uman Filologie 

1 clasă a X-a  Tehnologică Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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1 clasă a X-a  Vocaţională Sportiv Rugby 

1 clasă a X-a Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist 

1 clasă a XI-a Teoretică Uman Filologie 

1 clasă a XI-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 

1 clasă a XI-a  Vocaţională Sportiv Rugby 

1  clasa a XII-a Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist 

1 clasă a XII-a Tehnologică Servicii 
Tehnician în activități de 

comerț 

1 clasa a XII-a Vocationala Sportiv Rugby 

 

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ- ZI 

 

Nr. Clase Domeniul Specializare 

2 clase a IX-a IP 3 

ani 
Mecanică Mecanic auto  

1 clasă a IX-a IP 3 

ani 
Alimentație publică Bucătar 

1 clasă a X-a IP 3 

ani 
Mecanică Mecanic auto 

1 clasă a XI-a IP 3 

ani 
Mecanică Mecanic auto  

 

LICEU SERAL 

 

Nr. Clase Filieră Profil Specializare 

1 clasă a IX-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1 clasă a X-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1 clasă a XI-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1  clasa a XII-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

1  clasa a XIII-a 

seral 
Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 
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ŞCOALA POSTLICEALĂ – ZI 

 

Nr. Clase Filieră Profil Specializare 

1clasă an I Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto 

1clasǎ an II Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto 
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REZULTATE ŞI EVOLUŢIA ȘCOLII  
  

 

În acest capitol, prezentăm evoluția recentă a rezultatelor obținute de elevii școlii noastre, 

luând în considerare următoarele aspecte: 

 

a. procentul de promovabilitate la examenele de absolvire 

 

b. rezultate obținute la examene și concursuri școlare 

 

 

În această secțiune, ne propunem să urmărim evoluția recentă și, dacă este cazul, să 

propunem acțiuni remediale.  

 

Analiza și interpretarea datelor se regăsește în Anexa 2 a prezentului document.  

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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3.1 AN ŞCOLAR 2018 – 2019 
 

 Situaţia examenelor de absolvire 
                         - Bacalaureat 2019 – sesiunile:  

                                                             - iunie – 31.58% 

                                                             - august – 20% 

                           - Atestat de competenţe profesionale – nivel 3 - 100% 

                           - Atestat de competenţe profesionale – nivel 4 - 100% 

                           - Atestat de competenţe profesionale – nivel 5 - 100% 

 

 Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri  

 

-                            Olimpiada Națională a Sportului Școlar  

                                                 Faza Sector 

Nr.crt. Nume şi prenume elev Clasa Premiul 

1. Udilă Petrișor XI A III Tenis de masă 

2. Crantea Dragos X P Mențiune Tenis de masă 

 

 

                                  Rugby Tag - Faza municipală – Locul III 

 
                            Olimpiada sportului școlar - Pregătire sportivă teoretică 

                                                Faza municipală 

 

Nr.crt. Nume şi prenume elev Clasa Premiul 

1. Basno Marian X C I 

2. Ionita Cristian X C II 

 

 

                                        Olimpiada tehnică profil mecanic 

                                                    Faza județeană 

 

Nr.crt. Nume şi prenume elev Clasa Premiul 

1. Țurcanu Dumitru XI B I 

 

 

 

3.2. AN ŞCOLAR 2019 – 2020 
 

 Situaţia examenelor de absolvire 
                         - Bacalaureat 2020 – sesiunile:  

                                                             - iunie – 27,27% 

                                                             - august – 15,38% 

                           - Atestat de competenţe profesionale – nivel 3 - 100% 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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                           - Atestat de competenţe profesionale – nivel 4 - 100% 

                           - Atestat de competenţe profesionale – nivel 5 - 100% 

 

 Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri  

 

 
 

                                          Proiectul internațional  Your Ideas, Your Initiatives  

                                                           – Safety and Mobility for All 

 
Nr. crt.  Nume și prenume elev Clasa  Premiul  

1.  Brândușel Agnia IX B Diplomă de participare  

2.  Stancu Luca IX B Diplomă de participare 

3.  Stancu Ionuț IX B Diplomă de participare 

4.  Trașcă Alexandra IX B Diplomă de participare 

5.  Voinea Alexia IX B Diplomă de participare 

6.  Crăciun Alexandra X B Diplomă de participare 

7.  Moroșanu Alexandra X B Diplomă de participare 

8.  Neculcea Nicoleta X B Diplomă de participare 

 

 

3.3. Manuale elaborate de profesorii şcolii  
 

Manual pentru SAM: Calificarea profesională: Lucrător în lăcătuşerie mecanică  

Structuri, clasa a X-a – Moraru Ion, Burduşel Daniela, Oghină Tania, Olărică Elena, Popa Elena,  

Bălăceanu Elena, Vîlceanu Ioana, Călinescu Carmen. 

Manual Desen Tehnic, clasa IX – Burduşel Daniela 

Manual Măsurări Tehnice, clasa IX – Burduşel Daniela 

Manual Sănătatea şi securitatea muncii, clasa IX – Burduşel Daniela 

Tehnologia elaborării și prelucrării semifabricatelor, clasa a XI-a – Ion Moraru, Daniela Burdușel,  

Elena Popa, Ed. Sigma, 2016 

Manual Religie cultul ortodox, clasa a VIII-a – Bălan Elrna (coautor), Editura Didactică și Pedagogică,  

2020 

 

 

 

 

 

 

3.4. Participarea profesorilor şcolii la cursuri de formare continuă 
 

 Protecţia mediului, poluarea şi metode de reducere a acesteia 

 Consiliere şi orientare şcolară 

 Didactica matematicii 

 Didactica fizicii 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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 Notiuni generale de astronomie si astrofizică 

 Prevenirea şi combaterea HIV-SIDA, violenţa în familie şi dezvoltare comunitară 

 Master – Politici sociale şi integrare europeană 

 

 

 ECDL complet– Permisul european pentru conducerea calculatorului  

 Expert în corpul de control al ministrului 

 Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar 

 Iniţiere Auto-CAD 

 Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe 

 De la tradiţional la modern – metode activ-participative 

 Practica în licee 

 Temperamentul şcolar 

 Flex Form 

 CMUS – directori 

 OSCINT 

 Securitate şi sănătate în muncă 

 Tehnologia informaţiei în Educaţia fizică 

 Management educaţional, managementul clasei – gestionarea conflictelor 

 Master – Biotehnologii de protecţie a mediului 

 Scrierea și managementul proiectelor europene 

 Diseminarea și evaluarea proiectelor europene 

 Tinerii și violența 

 Proedus-educatia non-formala 

 Educaţia incluzivă-şansa fiecăruia 

 Managementul activitatilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate 

în catedre, comisii metodice şi în cercuri pedagogice 

 Proiectul Jobs-Formarea pentru orientare şi consiliere în carieră a elevilor 

 Aplicaţiile Google în educaţie 

 Metode și strategii pentru o școală sigură, fără violență – Asociația Edu4you 

 Proiectarea și implementarea activităților de educașie nonformală 

 

 

 3.5  Investiţii şi dotări 
 

                                     An şcolar  2018 – 2019 

 

Autoturism Dacia Sandero – an fabricație 2017 

Simulator auto – an fabricație 2018 

100 calculatoare Dell, licențe office 

20 ecrane proiecție 

5 televizoare JWC 
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An şcolar  2019 – 2020 

 

Aparat de aer conditionat Gree Bora A2 R32 GWH12AAB-K6DNA2A Inverter 12000 BTU 

ARTICOLE SPORTIVE RUGBY MARCA JOMA 

Livrare echipamente - completare sistem CCTV 

Mobilier pentru cămin internat si cladire scoală 

Pachet articole sportive 

PACHET ARTICOLE SPORTIVE 

PACHET lenjerie de pat 1 pers tesatura tip bbc  imprimat mercerizat 

perna antialergica matalasata 50/70 alb 

Pilota matlasata 4 anotimp 140/210 alb 

SALTEA 80/200 A E 

 

 

 

PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL –  sursa PRAI al Regiunii de Dezvoltare 
Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 

 

Prioritatea 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi 

tehnic din regiune cu cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi asupra 

posibilităţilor de continuare în învăţământul superior din regiune sau de găsire a unui loc 

de muncă 

Obiective: 

O1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

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

cu nevoile de calificare 

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

învăţământul superior 

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

modalităţilor de căutare a unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti / a 

Judeţului Ilfov pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic 

Obiective: 

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

regional şi local 

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

tehnic, operatori economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ 

profesional şi tehnic de calitate 

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic 

Obiective: 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/


 

 

 

 

 

 

 

Planul de acțiune a școlii   - CTM ,,Grivița” - București                                                                      Page 13 of 54 

 

COLEGIUL TEHNIC MECANIC ,,GRIVIȚA” 

Calea Grivitei, nr.363, sector 1 Bucuresti,  

Telefon/Fax: 224.07.70 

Web: http://ctmgrivita.licee.edu.ro.  

e-mail: colegiul_tehnic_grivita@yahoo.com 

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

proiecte de investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic din regiune 

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

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ profesional 

şi tehnic 

Obiective: 

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

învăţământul profesional şi tehnic 

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

didactice diriginţi din învăţământul gimnazial 

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

învăţământul gimnazial pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor din gimnaziu 

 

Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic 

Obiective: 

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

O5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin 

învăţământul profesional şi tehnic 

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

parcurgerii unui traseu educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 

 

 

PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE (PDR BI și PLAI)  
 

 

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

formarea profesională - Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii București-Ilfov 2014-

2020 (PDR BI): 

 

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

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

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

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

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

asigurarea forței de muncă necesară la nivel regional şi local; 

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

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

universității, dar și instituțiilor/organizațiilor din comunitățile locale; 

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

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

de la instituțiile de învățământ terțiar la angajatori cu privire la eventualele oportunități legate 

de necesarul de cunoștințe și competențe specifice; 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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2.  Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot 

parcursul vieții: 

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

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

b) Asigurarea formării profesionale/ actualizarea profesională pentru educatorii și formatorii de 

adulți; 

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

categorii de personal din educaţie şi sprijinirea formării iniţiale şi continue a acestora; 

d) Diversificarea programelor educaționale și de formare profesională şi promovarea învăţării 

pe tot parcursul vieţii; 

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

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

potențial de creștere economică; 

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

creșterea nivelului de competențe ale forței de muncă; 

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

centre de formare profesională, precum și furnizarea de programe integrate pentru facilitarea 

mobilității ocupaționale și geografice a persoanelor inactive din mediul rural. 

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților: 

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

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

naționale de calificări; 

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

învățământ secundar la învățământul terțiar;  

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

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

învățarea pe tot parcursul vieții; 

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

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

anterioare. 

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

tehnic: 

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

studenți netradiționali -- tineri din mediul rural, din rândul populației sărace, al minorităților, al 

persoanelor cu disabilități); 

b) Introducerea unor modalități de învățare flexibile; 

c) Dezvoltarea, acolo unde nu există, a unui învățământ superior orientat spre domeniul 

profesional sau tehnic, în completarea educației universitare; 

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

favorabile pentru elevi; 

Dezvoltarea campusurilor educaţionale preuniversitare şi a parcurilor tehnologice de nivel 

superior care să ofere baza logistică pentru sistemele de reîmprospătare a cunoştintelor, de 

recalificare şi de dobândire de noi statusuri ocupaţionale adecvate cerinţelor de pe piaţa muncii 

pentru adulţi, alături de alte facilităţi create anume în acest scop. 
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Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea - sursa 
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, 2016-2025 

 
Puncte tari 

 

 Implicarea structurilor parteneriale 

consultative reprezentate de Consorţiul 

Regional Bucureşti Ilfov şi de Comitetele 

Locale de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social din Bucureşti şi Judeţul Ilfov în 

fundamentarea proiectelor planurilor de 

şcolarizare şi în acţiuni de consultare, 

promovare şi creştere a atractivităţii 

învăţământului profesional şi tehnic din 

regiune 

 Reţeaua unităţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic din regiune poate 

oferi aproape toate calificările 

profesionale existente, permiţând 

dezvoltarea pieţii muncii din regiune 

 Gradul de acoperire cu profesori şi 

maiştri este ridicat la nivelul regiunii, fapt 

ce conduce la o calitate ridicată a 

învăţământului profesional şi tehnic din 

regiune 

 Deschiderea sistemului de educaţie 

pentru mobilitate şi pe orizontală, dar şi 

pe verticală, cu relansarea 

învăţământului profesional începând cu 

anul şcolar 2012-2013 şi cu deschiderea 

către înfiinţarea învăţământului dual în 

viitor 

 Existenţa creditelor transferabile şi 

aportofoliului personal pentru formarea 

continuă 

 Existenţa programelor de mobilitate 

internă şi internaţională, cu accent pe 

Programul Erasmus+ 

 Implicarea din ce în ce mai crescută a 

operatorilor economici în furnizarea 

pregătirii practice a elevilor din 

învăţământul profesional 

 Implicarea Centrului Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului Profesional 

şi Tehnic în planificarea strategică care 

Puncte slabe 

 

 Ponderea în continuă scădere a 

învăţământului profesional şi tehnic 

poate conduce la neatingerea ţintei de 

60% menţionată ca obiectiv strategic în 

Strategia educaţiei şi formării 

profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020 

 Lipsa motivaţiei elevilor de a învăţa, 

care conduce la rezultate scăzute la 

evaluarea naţională după clasa a VIII-a, 

reducând astfel, nivelul de pregătire al 

elevilor care intră în învăţământul liceal 

tehnologic şi profesional 

 Lipsa unui sistem de monitorizare 

periodică a inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor din toate categoriile de 

absolvenţi (liceal teoretic, liceal 

vocaţional, liceal tehnologic, profesional, 

postliceal); acest fapt conduce la 

nerealizarea unor studii de impact privind 

succesul unui traseu educaţional în 

vederea îmbunătăţirii acestuia în viitor 

 Lipsa unui mecanism de autorizare a 

operatorilor economici care se implică în 

furnizarea pregătirii practice, mecanism 

care ar fi necesar a cuprinde şi condiţii 

minimale pentru un angajat să devină 

tutore pentru elevi 

 Rata scăzută a populaţiei implicate în 

programe de formare continuă 

 Implicarea redusă a unităţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic în 

formarea continuă 

 Rata mare a abandonului şcolar, cu 

precădere în învăţământul profesional şi 

tehnic 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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se realizează la nivel naţional, dar şi la 

nivelul regiunii Bucureşti Ilfov 

 Promovarea ca exemple de bună 

practică a iniţiativelor care conduc la 

creşterea atractivităţii învăţământului 

profesional şi tehnic din regiune 

 Rata mare de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie la nivel regional 

 Rata crescută a şomajului în rândul 

tinerilor din regiune 

 Lipsa unor cursuri organizate la nivel 

local pentru realizarea unitară din punct 

de vedere metodologic a Planurilor de 

Acţiune ale Şcolilor, având la bază 

recomandările Planului Regional şi Local 

de Acţiune pentru Învăţământ din regiune 

 Numărul mare al elevilor arondaţi la un 

consilier şcolar în vederea orientării 

profesionale 

 Lipsa dotării unităţilor de învăţământ 

gimnazial cu teste standardizate de 

psihologie, teste profesionale în vederea 

orientării şcolare şi profesionale 

 Lipsa formării profesorilor diriginţi 

pentru clasele a VII-a şi VIII-a pentru 

realizarea unei consilieri şi informări 

adecvate a elevilor şi părinţilor acestora 

în ceea ce priveşte orientarea elevilor 

câtre traseul educaţional cel maipotrivit 

din punctul de vedere al aptitudinilor şi 

deprinderilor acestora 

 Lipsa unor studii de piaţă periodice 

care să arate nevoile de formare şi de 

competenţe de la nivelul operatorilor 

economici, precum şi o previziune a 

locurilor de muncă vacante care pot 

exista în regiune pe termen scurt şi 

mediu 

 

Oportunități  

 

 Dinamica pozitivă a investiţiilor 

naţionale şi străine din regiunea 

Bucureşti Ilfov 

 Posibilitatea investiţiilor în infrastructura 

educaţională prin proiecte 

 Relaţionarea cu strategiile naţionale, în 

special cu Strategia educaţiei şi formării 

profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020 

 Potenţialul de creştere al indicatorilor 

economici pentru regiunea Bucureşti Ilfov 

 

Amenințări 

 

 Migraţia externă a populaţiei 

 Schimbările permanente ale legislaţiei 

pentru învăţământul profesional şi tehnic 

de la nivel naţional afectează imaginea 

acestuia la nivel regional 

 Declinul demografic 

 Promovarea de către profesorii din 

gimnaziu a unei imagini negative a 

învăţământului profesional şi tehnic, 

considerând potrivit învăţământul liceal 

teoretic pentru continuarea studiilor în 

învăţământul superior 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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 Migraţia accentuată a absolvenţilor de 

clasa a VIII-a din judeţul Ilfov către 

municipiul Bucureşti 

 Participarea scăzută a forţei de muncă 

în programe de formare continuă - în 

contrast cu nevoile de formare în creştere 

 Rata de tranziţie în învăţământul 

secundar superior scăzută, în rândul 

populaţiei şcolare din mediul rural 

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

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

 

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

       muncă în scădere sunt Agricultura, Industria prelucrătoare, Construcţiile şi Comerţul. 

 

Creşteri se pot nota în sectoarele Transport, depozitare şi comunicaţii, Hoteluri şi 

restaurante, Tranzacţii imobiliare, Intermedieri financiare, Închirieri şi activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor, în Învăţământ şi în Sănătate şi asistenţă socială. 

 

Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic:  

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

conduce la următoarele recomandări: 

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

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

economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional; 

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

gimnaziu pentru a conştientiza avantajele parcurgerii unui traseu profesional, care 

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

nivel superior, inclusiv către învăţământul superior; 

- orientarea unităţilor de învăţământ spre programe de formare profesională atât pentru 

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

parcursul vieţii; 

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

economici din regiunea Bucureşti Ilfov asupra posibilităţii de implicare în derularea 

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

selectării ulterioare din rândul absolvenţilor a viitoarei forţe de muncă; 

- întărirea parteneriatului instituţional al Inspectoratelor Şcolare cu Agenţiile pentru 

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

adoptării de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru scăderea 

şomajului în rândul tinerilor. 

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

ale sectoarelor economice, ne conduc spre următoarele recomandări: 

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

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

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

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

pregătită şi de calitate companiilor pe care le reprezintă; 

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

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

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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regional; 

- actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care predau în 

învăţământul profesional şi tehnic prin participarea la stagii de pregătire la operatorii 

economici; 

- îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale tutorilor de practică de la operatorii 

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

- recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale nonformală şi informală; 

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

derulat în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la operatorii economici; 

- identificarea cauzelor pentru care elevii din gimnaziu şi părinţii acestora nu aleg într-o 

măsură mai mare continuarea studiilor în învăţământul profesional şi tehnic; 

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

economice defavorizate care nu pot continua studiile. 

 

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

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

nivelul regiunii Bucureşti Ilfov: 

 

 
 În regiunea Bucureşti Ilfov funcţionează un număr de 68 de unităţi de învăţământ 

profesional şi tehnic care şcolarizează elevi pentru: 

- liceul tehnologic; 

- învăţământul profesional; 

- învăţământul postliceal. 

 Din aceste şcoli, 53 sunt unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat, învăţământ de 

masă, 4 sunt unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat speciale şi 11 sunt unităţi de 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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învăţământ profesional şi tehnic particulare, ultimile două categorii regăsinduse numai în 

municipiul Bucureşti. Un număr de 59 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic se regăsesc 

în municipiul Bucureşti şi 9 astfel de unităţi se regăsesc în judeţul Ilfov. 

 

 

 

 

Concluzii din analiza ÎPT 

 

 Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic din ultimul timp, prin dorinţa de a construi 

noi trasee de formare profesională prin învăţământ dual, va conduce în timp la o mai bună 

adaptare a educaţiei din regiunea Bucureşti Ilfov la solicitările pieţei muncii. 

 Operatorii economici din regiune trebuie să se implice din ce în ce mai pregnant în formarea 

elevilor, prin furnizarea pregătirii practice în companii şi prin colaborarea strânsă cu unităţile de 

învăţământ profesional şi tehnic în vederea actualizării competenţelor de specialitate a 

profesorilor. De asemeni, este necesar şi dobândirea / actualizarea competenţelor pedagogice ale 

tutorilor din companii şi familiarizarea acestora cu prevederile standardelor de pregătire 

profesională, standarde care s-au actualizat în ultimul timp pentru a fi cât mai aproape de 

schimbările dinamice din piaţa muncii. 

 Trebuie identificate şi planificate modalităţi adecvate pentru reconversie profesională a 

anumitor categorii de cadre didactice din perspectiva ponderii importante a populaţiei ocupate în 

educaţie în prezent şi impactul reducerilor de activitate pe fondul reducerii populaţiei şcolare. 

 

 Din perspectiva dotării pentru învăţământul profesional şi tehnic, sunt necesare maimulte 

măsuri, printre care: 

 creşterea resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, inclusiv prin 

accesarea fondurilor structurale care reprezintă o oportunitate de dezvoltare a ÎPT; 

diversificărea surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, 

extrabugetare; 

 optimizarea ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul 

   unor reţele de şcoli. 

 

 Din analiza bazei materiale a unităţilor de învăţământ din ÎPT din perspectiva normelor 

obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor 

unui învăţământ centrat pe elev putem desprinde următoarele concluzii: 

 necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, o 

planificare strategică a intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, aprobate de 

structurile parteneriale locale şi regionale 

 necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea 

de specialitate. 

 identificarea unităţilor de învăţământ viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii 

(laboratoare, săli de curs) şi a dotărilor (în laboratoare şi atelierele în care 

sedesfăşoară pregătirea practică săptămânală. 

 

 În ceea ce priveşte descentralizarea fucţională în învăţământul profesional şi tehnic, se 

recomandă următoarele: 

 consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor 

sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele 

decizionale, inclusiv accesarea finanţărilor prin fondurile structurale, în special 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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prin FSE; 

 promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din spaţiul 

european, pentru stimularea progresului în raport cu un set comun de indicatori 

de referinţă şi adoptarea celor mai bune practici (benchmarking); 

 necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii 

serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de 

consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie 

informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire; 

 corelarea PAS - ului (planuri de acţiune ale şcolilor) cu planurile regionale şi 

locale (PRAI şi PLAI) în toate unităţile de ÎPT, condiţie obligatoriu de îndeplinit 

din perspectiva surprinderii la nivel de şcoală a acelor aspecte importante pentru 

dezvoltarea regională. 

 Principalele concluzii care se pot desprinde privind indicatorii de ieşire sunt: 

 măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural; 

 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 în perspectiva 2020 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu 

depăşească 10%, respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar superior 

să fie cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani); 

 programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în 

mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea 

populaţiei, etc.; 

 programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului 

educaţional; 

 promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului 

individual; 

 programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din 

categorii defavorizate). 

 

 Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul învăţământului profesional şi tehnic în 

plan ocupaţional se constată: 

necesitatea realizării de anchete/sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi 

angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor; 

 realizarea unei analize privind adaptarea ofertei ÎPT la cererea de pe piaţa 

muncii; 

 având în vedere că mulţi indicatori au raportări diferite din unităţile şcolare şi din 

date oficiale de la INS, se recomandă realizarea unui sistem unitar de raportare a 

indicatorilor pe o platformă sau folosind o bază de date performantă care să 

poată oferi posibilitatea de a afla în timp real toate modificările din sistem, fără a 

mai încărca unităţile şcolare cu situaţii care să le realizeze în timp scurt. 

  Se recomandă implicarea agenţilor economici în parteneriate viabile în vederea realizării 

de stagii de pregătire practică, în formarea cadrelor didactice conform noilor tehnologii, în 

adaptarea curriculum-ului, în furnizarea de angajaţi care să fie formaţi în cursuri de FPC în 

cadrul şcolilor IPT. 

Se observă că multe firme aleg să comunice locurile de muncă vacante pe foarte multe 

căi, astfel încât Balanţa şomeri – locuri de muncă vacante ne poate oferi numai parţial o imagine 

asupra dinamicii pieţei muncii din municipiul Bucureşti. Din anchetele derulate în cadrul 

angajatorilor rezultă necesitatea creşterii calităţii formării profesionale iniţiale şi a unei consilieri 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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prealabile a viitorilor absolvenţi de clasa a VIII-a pentru a alege în cunoştinţă de cauză anumite 

domenii care ar fi mult mai aproape de abilităţile fiecăruia. Aceste aspecte se pot obţine prin 

promovarea coerentă a IPT în rândul şcolilor cu elevi în clasele V-VIII şi prin dezvoltarea 

resurselor umane şi materiale din IPT. Un rol important îl constituie şi parteneriatele viabile între 

şcoală şi agenţii economici. (PLAI 2013-2020). 

  

 

În acest sens, este necesară consolidarea parteneriatelor cu agenții economici (mai ales în 

învățământul profesional dual); de asemenea, este necesară informarea realistă a absolvenților de 

clasa a VIII-a privind dinamica pieței muncii, în vederea echilibrului dintre cerere și ofertă.  
 

 

 

CAPITOLUL II.  ANALIZA NEVOILOR 
 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

 
Colegiul Tehnic Mecanic ,,Grivița” Bucureşti pregăteşte elevi de peste un secol, 

oferindu-le următoarele domenii, profiluri și specializări: liceu tehnologic,  liceu vocațional, 

liceu filologie, școală profesională, școală postliceală. Câteva dintre specializările pentru 

învățământul tehnologic sunt: construcţii metalice şi prelucrare din metal, Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician poiectant CAD, Tehnician mecatronist, Tehnician 

diagnostic auto, Tehnician în activități de comerț, Mecanici auto, Tinichigii. 

Elevii studiază disciplinele prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului  naţional, în 

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

discipline de specialitate pentru formarea deprinderilor necesare însuşirii specializărilor în 

domeniul tehnic. 

 
Pentru a putea stabili ținte strategice realiste privitoare la acțiunile Colegiului Tehnic 

Mecanic Grivița în orizontul de timp previzibil, vom folosi informații relevante din documentele 

programatice la nivel național, regional și local, din următoarele perspective: 

1.1. Mediul economic 

1.2. Evoluția demografică 

1.3. Populația școlară  

 

 

MEDIUL ECONOMIC 
 

Capitala României a cunoscut un ritm de creștere economică mult mai alert decât celelalte 

regiuni ale țării, s-a adaptat cel mai rapid la schimbările economice și sociale produse de 

tranziție și a atras cele mai multe investiții străine directe. 

 Vom prezenta câtiva indicatori economici relevanți pentru analiza mediului economic la 

nivelul București-ului: 

1.1.1. Evoluția produsului intern brut 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a 

tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei 

în interiorul unei țări în decurs de un an. 

 

Dintre toate regiunile țării, București Ilfov a avut în permanență cea mai ridicată valoare a 

PIB/locuitor, care a crescut din anul 2005 de la valoarea de 8800 euro/locuitr la 19300 

euro/locuitor în anul 2015, precum în figura de mai jos: 

 
 

1.1.2. Evoluția valorii adăugate brute (VAB) 

 

Acest indicator reprezintă valoarea nou creată, rezultată din valoarea noilor produse și 

servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora. 

Regiunea București Ilfov contribuie substanțial la formarea valorii adăugate brute de la nivel 

național, înregistrând mici variații pe parcursul anilor, precum în figura de mai jos:  

 

 
 

În figura următoare este prezentată evoluția contribuțiilor economiei naționale la formarea 

VAB regional – Regiunea București Ilfov:  

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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 Analize mai recente arată evoluția industriei, după cum urmează: 

 
 

 

 

 

DIMENSIUNEA DEMOGRAFICĂ 
 

Reţeaua de localităţi a regiunii Bucureşti-Ilfov este constituită din 9 oraşe, 32 de comune şi 

91 de sate. Din cele 9 oraşe, doar unul singur are rang de municipiu (Bucureşti). Ca număr de 

locuitori, dintre oraşele regiunii se detaşează Bucureştiul, capitala ţării, cu 1.883.425 locuitori, 

urmat de Voluntari (circa 42.944 locuitori), Pantelimon (circa 25.596 locuitori), Buftea, 

Buciumeni (circa 22.178 locuitori), Popeşti- Leordeni (circa 21.895 locuitori), Bragadiru (circa 

15.329 locuitori) Chitila, Rudeni (circa 14.184 locuitori), Otopeni, Odăile (circa 13.861 locuitori) 

şi Măgurele, Aluniş, Dumitrana, Pruni, Vârteju (circa 11.041 locuitori). 

Municipiul Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative, cu disparităţi semnificative în 

termeni de structură a populaţiei, ocupare, acces la educaţie, număr total de întreprinderi 

operaţionale şi performanţe economice. Fiecare dintre cele şase sectoare administrative este 

condus de o primărie proprie şi reprezentat de un consiliu local. Cea mai mare populaţie se 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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regăseşte în sectorul 3 (385.439 de locuitori, 21% din populaţia municipiului Bucureşti), iar cei 

mai puţini locuitori se regăsesc în sectorul 1 (225.453 locuitori, 12% din populaţia municipiului 

Bucureşti). Cel mai întins sector este cel reprezentat de secorul 1. 

Existenţa oportunităţilor economice, în regiunea Bucureşti–Ilfov face ca numărul real al 

populaţiei care locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa capitalei ţării 

în centrul Regiunii este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi a forţei economice 

şi a concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. Puterea de polarizare a 

capitalei iradiază mult dincolo de graniţele sale administrative. Densitatea mare a populaţiei şi 

concentrarea serviciilor şi activităţilor economice fac din Municipiul Bucureşti cea mai mare 

piaţă din România, precum şi din Sud-Est-ul Europei.  

 

 În cele ce urmează, arătam distribuția populației din regiunea București Ilfov pe sexe, și, 

respectiv, pe grupe de vârstă:  

 

 
 

 

1.3.POPULAȚIA ȘCOLARĂ 
 

 Pentru a estima evoluția populației școlare la nivelul regiunii București Ilfov și pentru a 

corela oferta educațională a școlii noastre cu dinamica populației școlare, prezentăm evoluția 

grupei de vârstă 10-14 ani, după cum urmează: 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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În ceea ce privește educația și formarea, prezentăm următoarea situații statistice (Trategia Europa 

2020) : 

 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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 În concluzie, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-

2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va 

conduce la o nevoie crescândă de formare continuă. Astfel, se recomandă conştientizarea 

unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de oportunitatea de a se implica în programe de 

formare profesională pentru adulţi.  

Astfel, Colegiul Tehnic Mecanic Grivița îți propune să urmeze această recomandare, dar 

și să-și sporească permanent calitatea serviciilor de educație oferite elevilor pe care îi 

școlarizează.  

 

(sursa PRAI BI – 2016-2025)  

 

2. ANALIZA MEDIULUI INTERN  
 

2.1 STRATEGIA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” își asumă următoarele repere în activitatea sa ca 

furnizor de educație: 

1. Dobandirea de competente si deprinderi 

2.Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care sa asigure masurarea performantelor 

scolare. 

3.Atingerea standardelor de performanta privind componentele activitatii manageriale. 

4.Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigentele invatamantului 

european. 

5.Perfectionarea personalului didactic prin formarea continua 

6.Conducerea operationala, control, evaluare 

7.Colaborarea cu comunitatea locala si parteneri sociali. 

În conformitate cu misiunea și viziunea, Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” îşi propune 

sporirea competențelor în formarea profesională a specialiştilor din domeniul mecanică, filiera 

tehnologică - profil tehnic/ calificări profesionale de nivel 1, 2 şi 3 astfel, a celor din domeniul 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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„Servicii”, a celor din filierea vocaţională, profil „Rugby” și a celor din filiera teoretică, 

specializare filologie.  

În acest demers al său, se urmărește asigurarea calității și eficienței procesului de 

învățământ și creșterea satisfacției beneficiarilor direcți și indirecți.  

 

2.2 REZULTATELE ELEVILOR 
 

 

AN ŞCOLAR    2018 -2019 

 

 

AN ŞCOLAR    2019 -2020 

 

Clase Promovabilitate % Note sub 7 Exmatriculaţi Repetenti 

IX – liceu 89,62 % 9 - 9 

X – liceu 89,74 %. 7 - 3 

XI – liceu 84,21 % 16 2 2 

XII – liceu 69,84 % 2 1 16 

IX –seral 52,38 % - - 10 

X – seral 83,33 % - - 5 

XI – seral 84,21 % - - 6 

XII -seral 81,48 % - - 5 

XIII -seral 66,66 % - - 8 

IX profesionala 100 % -  - 

X-a profesionala 84,61 % - - 3 

XI-a profesionala 100 % - - - 

An I postliceala 96,66 % - - 1 

An II postliceala 50 % - - 16 

Clase Promovabilitate % Note sub 7 Exmatriculaţi Repetenti 

Liceu - zi 98,3%    

Liceu - seral 94,5% -  - 

Învățământ 

profesional 
98,98% 1 

- 

 

1 

 

Școala postliceală  97,36% 1 1 
1 

Total: 96,73% 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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2.3 RESURSE MATERIALE 
 

 

La 1 septembrie 2018 

12 laboratoare  
- Laborator Prelucrări mecanice – calculator, tablă interactivă, machete funcţionale de 

M.U şi  softuri  didactice. 

 - Laborator Auto CAD I -  27 calculatoare + videoproiector. 

 - Laborator Auto CAD II - 24 calculatoare + tablă interactivă. 

- Laborator de Mecatronică (firma FESTO) cu dotare completă pentru curriculum clasele 

XI – XII, 20 calculatoare, tablă interactivă şi softuri didactice 

- Laborator structuri metalice – calculator, tablă interactivă, machete funcţionale de M.U 

şi  softuri  didactice. 

- Laborator Electrotehnică – cu videoproiector şi softuri didactice- 

- Laborator mecanica auto -12 calculatoare, softuri didactice, planse, model automobil  

- Laborator tehnologic 

- Laborator Informatică – AEL II 25 – calculatoare, 1 server, 1 notebook, 1 

videoproiector. 

 -  Laborator Informatică – 25 calculatoare 

   - Laborator Chimie 

 - Laborator - Fizică  

15 cabinete dotate fiecare cu calculatoare, videoproiectoare: 

- 1 Cabinet Desen tehnic  cu calculator, tablă interactivă  şi soft-uri didactice – planşe –

folii – piese  

- 1 - Cabinet Servicii/Comerț cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 2 Cabinete Limba română, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 2 Cabinete Matematică, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 - Cabinet Biologie, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 cabinet Istorie cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice  

- 2 cabinete Limbi moderne cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 cabinet Religie, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- Utilaj tehnologic – planşe – folii – piese – subansambluri specifice 

- 1 - Cabinet Geografie, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 cabinet  Organe de maşini şi mecanisme dotat cu calculator, tablă interactivă, machete 

de mecanisme, organe de maşini şi planşe didactice. 

- 1 cabinet Educație fizică 

- 1 cabinet Fizică cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

4 ateliere şcoală dotate cu S.D.V- uri şi utilaje specifice realizării unităţilor tehnice de  

competenţe din S.P.P-uri: 

- 2 ateliere de lăcătuşărie  

- 1 atelier mecanic auto  

- un atelier electro / servicii 

1 cabinet de O.S.P şi C.E.A.C. dotat cu calculator conectat la internet. 

1 cabinet pshihopedagogic cu mijloace moderne de lucru (mobilier nou, calculator ) 

2 sali de sport completare dotare cu mijloace de învăţământ specifice. 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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1 centrală termică proprie autorizată ISCIR. 

1 bibliotecă cu mobilier nou şi 36.000 volume beletristică şi specialitate dotată cu 

calculator pentru accesul permanent al elevilor la internet. 

Cancelarie  complet renovată (mobilier nou) şi igienizată, dotată cu calculator conectat 

la internet pentru accesul permanent al profesorilor.  

1 cămin internat (cu 52 de locuri ) modernizat, cu electrocentrală proprie şi termo-

sistem pereţi exteriori şi tavane camere etaj 1. 

1 cabinet medical şi 1 cabinet stomatologic 

 

La 1 septembrie 2019 

12 laboratoare  
- Laborator Prelucrări mecanice – calculator, tablă interactivă, machete funcţionale de 

M.U şi  softuri  didactice. 

 - Laborator Auto CAD I -  27 calculatoare + videoproiector. 

 - Laborator Auto CAD II - 24 calculatoare + tablă interactivă. 

- Laborator de Mecatronică (firma FESTO) cu dotare completă pentru curriculum clasele 

XI – XII, 20 calculatoare, tablă interactivă şi softuri didactice 

- Laborator structuri metalice – calculator, tablă interactivă, machete funcţionale de M.U 

şi  softuri  didactice. 

- Laborator Electrotehnică – cu videoproiector şi softuri didactice- 

- Laborator mecanica auto -12 calculatoare, softuri didactice, planse, model automobil  

- Laborator tehnologic 

- Laborator Informatică – AEL II 25 – calculatoare, 1 server, 1 notebook, 1 

videoproiector. 

 -  Laborator Informatică – 25 calculatoare 

   - Laborator Chimie 

 - Laborator - Fizică  

15 săli de clasă dotate fiecare cu calculatoare, videoproiectoare și camere fixe și 

mobile  

- toate sălile de clasă dotate cu plexiglas, în contextul pandemiei de COVID-19 

- dispozitive de iginienizare mâini în toate încăperile unității și pe holuri (pentru 

respectarea normelor igienico-sanitare)  

- 1 Cabinet Desen tehnic  cu calculator, tablă interactivă  şi soft-uri didactice – planşe –

folii – piese  

- 1 - Cabinet Servicii/Comerț cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 2 Cabinete Limba română, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 2 Cabinete Matematică, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 - Cabinet Biologie, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 cabinet Istorie cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice  

- 2 cabinete Limbi moderne cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 cabinet Religie, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- Utilaj tehnologic – planşe – folii – piese – subansambluri specifice 

- 1 - Cabinet Geografie, cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

- 1 cabinet  Organe de maşini şi mecanisme dotat cu calculator, tablă interactivă, machete 

de mecanisme, organe de maşini şi planşe didactice. 

- 1 cabinet Educație fizică 

- 1 cabinet Fizică cu calculator, videoproiector şi soft-uri didactice 

4 ateliere şcoală dotate cu S.D.V- uri şi utilaje specifice realizării unităţilor tehnice de  

competenţe din S.P.P-uri: 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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- 2 ateliere de lăcătuşărie  

- 1 atelier mecanic auto  

- un atelier electro / servicii 

1 cabinet de O.S.P şi C.E.A.C. dotat cu calculator conectat la internet. 

1 cabinet pshihopedagogic cu mijloace moderne de lucru (mobilier nou, calculator ) 

2 sali de sport completare dotare cu mijloace de învăţământ specifice. 

1 centrală termică proprie autorizată ISCIR. 

1 bibliotecă cu mobilier nou şi 36.000 volume beletristică şi specialitate dotată cu 

calculator pentru accesul permanent al elevilor la internet. 

Cancelarie  complet renovată (mobilier nou) şi igienizată, dotată cu calculator conectat 

la internet pentru accesul permanent al profesorilor și, de asemenea, videoproiector și TV 

1 cămin internat (cu 52 de locuri ) modernizat, cu electrocentrală proprie şi termo-

sistem pereţi exteriori şi tavane camere etaj 1. 

1 cabinet medical şi 1 cabinet stomatologic 

1 termoscanner (în contextul pandemiei de COVID-19) 

 

 

 

 

2.4  BUGETUL UNITĂŢII, PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE   
 

 

Anul 2018 

Buget local: 

 Capitolul                  credite deschise          plati efectuate    executie % 

 Chelt materiale             763920                              724564         95 

 Burse sociale                 151500                              139303       92 

 Asistenta sociala           581420                            570062          99 

 Chelt.de capital 

Buget de stat: 

 

Capitolul             -   credite deschise         plati efectuate       executie % 

 Chelt de personal             2829578                  2829578                   100 

 Burse sociale                     138872                   138872                     100 

 Cheltuieli de capital           0                                           0 

 In cadrul bugetului de la extrabugetar   al anului 2018 s-au incasat venituri in valoare 

de  53600 lei si s-au efectuat cheltuieli in valoare de  23465 lei 

 

Anul 2019  

Buget local: 

 Capitolul                  credite deschise          plati efectuate    executie % 

 Chelt materiale                                            

 Burse sociale                  

 Asistenta sociala            

 Chelt.de capital 

Buget de stat: 

 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Capitolul             -   credite deschise         plati efectuate       executie % 

 Chelt de personal              

 Burse sociale                      

 Cheltuieli de capital            

 In cadrul bugetului de la extrabugetar   al anului 2018 s-au incasat venituri in valoare 

de  ...... lei si s-au efectuat cheltuieli in valoare de  .... lei 

 

 

 

2.5 RESURSE UMANE 
 

AN ŞCOLAR 2018 - 2019 

Colectivul didactic 

Structura personalului didactic este următoarea: 

Personal didactic: 44 

- titulari: 28 

- suplinitori: 14 

- pensionari: 2 

Structura personalului didactic pe tranşe de vechime: 

 0 – 5 ani  4 

 5 – 10 ani  6 

 10 –25 ani  14 

 > 25 ani  20 

Structura personalului didactic pe grade didactice: 

- doctorat - 4 (9,09%) 

- gradul I - 16 (36,36%) 

- gradul II – 6 (13,64)  

- definitivat - 14 (31,82%) 

- debutanţi -  4 (9,09%) 

Personal didactic auxiliar: 8 

Personal nedidactic: 5 

 

 

Doctorat
9%

gradul 1
36%

gradul 2
14%

definitivat
32%

debutant
9%

Grade didactice

 
 

 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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AN ŞCOLAR 2019 - 2020 

Colectivul didactic 

Structura personalului didactic este următoarea: 

Personal didactic: 44 

- titulari: 27 

- suplinitori: 17 

- pensionari: 2 

Structura personalului didactic pe tranşe de vechime: 

 0 – 5 ani  5 

 5 – 10 ani  3 

 10 –25 ani  19 

 > 25 ani  17 

Structura personalului didactic pe grade didactice: 

- doctorat - 4 (9,09%) 

- gradul I - 23 (52,27%) 

- gradul II – 6 (13,63)  

- definitivat - 11 (25%) 

- debutanţi -  4 (9,09%) 

Personal didactic auxiliar: 8 

Personal nedidactic: 6 

 

 

 
 

 

3.1. ANALIZA P.E.S.T. E 
(ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE A POLITICILOR EDUCAŢIONALE, A MEDIULUI 

ECONOMIC, SOCIAL ŞI A TEHNOLOGIEI) 

 

1. Analiza PEST  

Factori politici 

 

- Existența curriculum-ului național 

Factori economici 

- fluctuații economice la nivel national și 

international 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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și a cadrului legislativ pentru 

învățământ 

- evoluția scenei politice nu 

obstrucționează  reglementările 

legislative din educație -  existența 

unui cadru legislativ oferit prin 

Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare 

- existența legislației pentru examene 

și concursuri școlare  

- existența organismelor de 

îndrumare și control cu privire la 

asigurarea calității educației  

- implicarea factorilor politici locali 

în buna organizare și funcționare a 

unităților de învățământ (Primărie 

Sector 1, Consiliul Local) 

 

- evoluția PIB în ultimul deceniu în România 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Produsul_intern_br

ut_al_Rom%C3%A2niei 

- fonduri europene alocate pentru educație prin 

diverse programe și proiecte (de exemplu, 

fonduri pentru dezvoltarea resurselor umane din 

învățământ)  

- slaba finanțare a învățământului la nivelul țării 

noastre 

- politici de dezvoltare durabilă și sustenabilitate 

 

Factori sociali 

- scăderea demografică (așa cum a 

rezultat din ultimul recensământ) 

- evoluția populației școlare a 

României  

- atenție scăzută acordată școlarizării 

din medii defavorizate (în principiu, 

din familii cu venituri mici) 

- familii monoparentale  

- promovarea prin diverse medii a 

unui stil de viață sănătos  

- schimbări culturale în contextul 

unității și diversității culturale 

actuale  

 

Factori tehnologici 

- impactul tehnologiei recente 

- trendul de popularizare a gadget-urilor 

- generalizarea accesului la internet (mai ales în 

contextual învățării online) 

- facilitarea accesului la informație  

 

 

 

5. Contextul Ecologic:  

- Activitatea desfășurată în școală nu afectează mediul înconjurător prin externalități negative  

- Implicarea elevilor în activități educative de ecologizare  

 

 

3.2    ANALIZA SWOT  
Analiza SWOT 

Puncte tari 

- Amplasarea unității de învățământ  

- existența materialelor curriculare în 

școală (programe, planuri de 

învățământ, planificări, materiale 

Puncte slabe 

- Motivația scăzută a elevilor pentru 

învățare 

- Rezultatele obținute la examenul de 

bacalaureat 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Produsul_intern_brut_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Produsul_intern_brut_al_Rom%C3%A2niei
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didactice, etc.) 

- utilizarea acestor materiale în 

predare-învățare-evaluare 

- Numărul considerabil de elevi 

participanți la competiții școlare 

- Numărul de elevi implicați în 

proiecte educaționale 

- Oferta educațională diversificată 

- Procent bun de promovabilitate la 

sfârșit de an școlar  

- Încadrarea cu personal calificat, 

competent și preocupat de 

perfecționarea continuă 

- Disponibilitate cadrelor didactice 

pentru studiu individual al unor 

diverse materiale de specialitate sau 

psiho-pedagogice 

- Activități extrașcolare diversificate 

și în concordanță cu nevoile 

elevilor 

- Parteneriate la nivel comunitar 

- Baza materială modernă 

- Resursa umană bine pregătită 

(majoritatea profesorilor cu gradul 

I, dar și cu studii de doctorat) 

 

- Implicarea insuficientă a unor 

părinți în procesul instructiv – 

educativ  

- Inaccesibilitatea unor materiale 

psiho-pedagogice folositoare 

cadrelor didactice în activitatea de 

predare-învățare-evaluare 

- Resurse de timp limitate pentru 

perfecționarea continuă a cadrelor 

didactice 

- Insuficiența resurselor financiare 

extrabugetare 

 

Oportunități 

- Unitatea de învățământ are tradiție 

și stabilitate în comunitatea locală 

- Existența agenților economici locali 

interesați de  pregătirea 

profesională tehnică  

- Oferta bogată de cursuri de 

perfecționare continua pentru 

cadrele didactice 

- Oportunitatea accesării resurselor 

psiho-pedagogice online 

- Existența tehnologiei informațiilor 

și comunicării 

- Disponibilitatea autorităților locale 

de a se implica în găsirea de soluții 

pentru nevoile unităților de 

învățământ  

- Valorificarea externalităților 

pozitive (de exemplu, campanii de 

educație pentru sănătate) 

- Posibilitatea parteneriatelor cu 

instituții culturale, educative, etc.  

- Cererea pe piața muncii pentru 

Amenințări 

- Existența și a altor Colegii Tehnice 

la nivelul Municipiului care atrag 

elevii pentru înscrierea la clasa a 

IX-a 

- Tendința de reducere a populației 

școlare 

- Elevi proveniți din familii 

monoparentale/ părinți 

suprasolicitați la locul de muncă, 

etc. 

- Reducerea numărului de 

participanți la cursuri de 

perfecționare continuă din cauza 

nevoii de a achita anumite taxe de 

participare 

- Restructurarea planurilor de 

școlarizare  

- Instabilități ale contextului socio – 

economic actual 

- Riscul de abandon școlar 

- Tendința de diminuare a respectului 

pentru funcția didactică  

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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calificările oferite de învățământul 

professional și ethnic  

 

- Condițiile igienico-sanitare (în 

contextul pandemiei) 

 

       

REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 
 

Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” işi propune îmbunătăţirea următoarelor aspecte: 

 

1. Promovarea managementului calității 

2. Utilizarea auxiliarelor didactice potrivite aprofundării pentru fiecare disciplină 

3. Colabarea cu ANPCDEFP 

4. Creșterea numărului de parteneriate educaționale 

5. Sporirea permanentă a bazei materiale 

6. Digitalizarea procesului didactic în perioadele de învățare online  

7. Identificarea oportunităților de finanțare din surse extrabugetare  

8. Creşterea varietății ofertei educaționale  

9. Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat  

10. Perfecționarea continuă a personalului didactic  

11. Măsurarea permanentă a gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți  

 

 

4. PLAN DE DEZVOLTARE  EUROPEANĂ A COLEGIULUI TEHNIC MECANIC 
“GRIVIŢA” 2020-2025 

 

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

2030” menționează mai multe obiective generale și specifice privind Educaţia şi formarea 

profesională.  

Obiectivele generale sunt stabilite după cum rumează:  

 

1. Orizont 2013. Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 

muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a 

muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane persoane. 

 

2. Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE- 27 

în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural 

şi pentru grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

 

 

3. Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare 

profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE-27; apropierea 

semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi 

pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilităţi. 

( sursa: PLAI Bucuresti) 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia socială de piață a Europei în 

următorul deceniu și se bazează pe trei domenii prioritare, care se întrepătrund și se stimulează 

reciproc:  

- creșterea economică inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

- creșterea economică durabilă, promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de 

carbon și o utilizare eficientă a resurselor;  

- creșterea economică inclusivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a forței 

de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială. 

 

În Europa, accentul se pune pe formarea "competențelor cheie". Competențele cheie sunt 

considerate abilitățile și atitudinile esențiale tinerilor europeni, pentru a avea reușite nu numai în 

economia din prezent cât și în societatea modernă, dar și în viața lor personală.  

La nivelul UE, competențele cheie sunt următoarele:  

 

1) capacitatea de a comunica prompt și cu ușurință în limba maternă,  

2) abilitatea de a vorbi limbi străine,  

3) competențele matematice și competențele de bază în știință și tehnologie, 

 4) abilități IT, 

5) competențe sociale și civice,  

6) spiritul de inițiativă și antreprenoriat, 

7) capacitatea de a învăța să învețe,  

 8) conștientizarea și exprimarea culturală. 

 

În ceea ce privește Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, ne propunem dezvoltarea 

acestora, atât prin educația formală cât și prin cea nonformală, în conformitate cu planul 

de acțiune de mai jos:  

 

PLAN DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A ŞCOLII 

Obiective Activitate Termen/Răspunde 

Elevii să folosească competenţele cheie din lista 

celor stabilite la nivel European  

Participare elevilor la 

proiecte europene 

Mai 2025 

Boranda Cristiana 

Cadrele didactice să folosească activități de tip 

peer review cu colegii din unitate, dar și prin 

schimburi de experiență (inclusive la nivel 

European) 

 

Participarea la programe 

și proiecte de tip peer 

review  

Aprilie 2025 

Iosifescu Cristina   

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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CAPITOLUL  III. PLAN OPERAŢIONAL  

PLAN OPERAŢIONAL 

Anul școlar: 2020-2021 
RESURSE CURRICULARE 

 

Ținta strategică 1: Dezvoltarea capacitătii de management al unității  

Obiective: 

 1.1. să programăm etapele necesare procesului de dezvoltare instituțională permanentă 

 1.2. să creăm un climat instituțional propice educației de calitate  

Context:  existența cadrului normativ privind evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar  (OUG75/2005, Legea 

nr.87/2006, HG 21/2007, HG1534/2008, OMECTS 4688/2012, etc.) 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Autoritate 
Resurse 

umane 

Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă/ 

nivel de 

îndeplinire 

Elaborarea și implementarea 

documentației existente la 

nivelul CEAC, dar și la nivelul 

compartimentelor mai sus 

ierarhic, conform organigramei 

unității   

Creșterea gradului de 

satisfacție a beneficiarilor 

direcți și indirecți   

 

Permanent  

Director  

Membrii 

CEAC 

Proprii  Proprii 

Existența 

respectivei 

documentații     

Măsurarea prin aplicarea de 

chestionare cu întrebări închise 

și deschise a calității educației 

furnizate 

 

Folosirea datelor colectate 

pentru trasarea viitoarelor 

direcții de acțiune 

Iunie 2020 

Director  

Membrii 

CEAC 

Responsabilul 

CEAC 

 

Proprii 

Existenţa 

chestionarelor 

și a rapoartelor 

de interpretare    

Elaborarea și actualizarea 

procedurilor funcționale la 

nivelul unității    

 

Inexistența greșelilor în 

organizarea și funcționarea 

unității   

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Responsabil 

CEAC 

 

Proprii  
Proprii 

 

Proceduri 

corecte și 

complete  

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Identificarea unor oportunități 

de dezvoltare instituțională și 

promovare a imaginii unității 

în comunitatea locală   

Realizarea planului de 

școlarizare în conformitate cu 

oferta educațională a unității  

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Membrii CA 

 

Director  

Consiliul 

Local 

 

Proprii 

 

Documentația 

respectivelor 

activități de 

promovare a 

imaginii școlii   

Încheierea de partneriate cu 

agenți economici pentru 

profilul Servicii în vederea 

îmbunătățirii procesului 

educativ  

Elevii de la profilul Servicii 

obțin rezultate bune la 

concursurile școlare și 

examenele naționale    

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Comisia 

pentru 

Curriculum  

Proprii  

Agenții 

economici  

Proprii 

Extra 

bugetare  

 

Documentația 

aferentă 

încheierii 

parteneriatelor 

de practică   

Managementul resursei umane   

Creșterea procentului de 

ocupare a posturilor cu 

personal didactic titular     

Permanent  

Director  

Membrii 

CEAC 

Comisia 

pentru 

Curriculum  

Personalul 

didactic   

Proprii 

 

Contractele 

individuale de 

muncă    

Monitorizarea rezultatelor 

obținute la examenele de 

certificare a competențelor și 

examenul național de 

bacalaureat 

Creșterea procentului de 

promovabilitate la 

respectivele examene  

Mai-iunie-iulie 

2021 

Director 

Comisia 

pentru 

Curriculum  

 

Proprii 
Proprii 

 

Rapoartele de 

monitorizare a 

activităților de 

pregătire 

suplimentară 

pentru 

examene  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Ținta strategică 2: Creșterea calității procesului educațional 

Obiectiv:  

2.1. să folosim resursele disponibile în vederea eficientizării procesului educativ    

Context: existența resurselor umane, materiale, financiare, temporale pentru procesul educativ  

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Autoritate 
Resurse 

umane 

Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

Implementarea de 

abordări, strategii, 

metode și tehnici 

moderne în procesul 

educativ   

Elevii dobândesc 

competențe, valori, 

deprinderi, atitudini, 

aptitudini 

An școlar 2020-

2021  

Director  

Comisia pentru 

Curriculum 

Membrii 

CEAC  

Toate cadrele 

didactice  
Proprii Proiecte de lecție   

Implementarea 

evaluărilor de tip peer 

review  

Creșterea direct 

proporțională a numărului 

de activități didactice ce 

pot constitui modele de 

bună practică   

An școlar 2020-

2021 

Director  

Comisia pentru 

Curriculum 

Membrii 

CEAC 

Toate cadrele 

didactice 
Proprii 

Fișele de observație 

a lecțiilor de tip 

peer review  

Adoptarea unei 

perspective de lifelong 

learning   

Formarea de competențe 

pentru lifelong learning   

An școlar 2020-

2021 

Director  

Comisia pentru 

Curriculum 

Membrii 

CEAC 

 

Toate cadrele 

didactice 
Proprii 

Înscrierea unui 

mare procent al 

absolvenților la 

școala postliceală 

Adoptarea unei 

perspective inter- și 

trans- disciplinare la 

Creșterea ratei de succes 

școlar și promovare a 

examenului național de 

An școlar 2020-

2021 

Director  

Comisia pentru 

Curriculum  

Toate cadrele 

didactice 
Proprii 

Proiecte de lecții  

PV ale Comisiei 

pentru Curriculum  

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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nivelul ariilor 

curriculare   

bacalaureat   

Participarea la activități 

extracurriculare    

Formarea de competențe 

specifice în ceea ce 

privește beneficiarii 

direcți   

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Consilier 

educativ 

Comisia pentru 

curriculum  

Toate cadrele 

didactice 

Proprii 

 

Certificate/ diplome 

obținute ca urmare a 

implementării 

respectivelor 

activități 

extracurriculare   

Folosirea de auxiliare 

didactice (avizate 

MEN) în procesul 

educativ  

Creșterea satisfacției 

beneficiarilor direcți și 

indirecți  

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Comisia pentru 

Curriculum 

Toate cadrele 

didactice 
Proprii 

Îmbogățirea 

fondului de carte a 

bibliotecii  

Evitarea situațiilor de 

abandon școlar    

Număr mai mic de cazuri 

de absenteism și/sau 

abandon școlar  

Anul şcolar 

2020-2021 

Comisia pentru 

Curriculum 

Diriginţii 

Comisia de 

monitorizare a 

notării ritmice 

şi a frecvenţei 

elevilor 

Consilierul 

educativ  

Diriginții 

Părinţii 

Proprii 

 

Rapoartele privind 

cazurile de risc de 

abandon școlar  

Integrarea elevilor cu 

CES   

Rezultate școlare mai 

bune ale elevilor cu CES  

Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Comisia pentru 

Curriculum 

Diriginții  

Toate cadrele 

didactice 

Profesorul 

itinerant  

Proprii 

Cataloagele școlare, 

carnetele de note, 

promovabilitatea 

elevilor cu CES  la 

examenul de 

bacalaureat 

Abordarea cognitivistă 

în procesul educativ   

Crearea structurilor 

cognitive necesare în 

predare – învățare - 

evaluare 

 Anul şcolar 

2020-2021 

Director  

Comisia pentru 

Curriculum 

 

Toate cadrele 

didactice  
Proprii  

Proiecte de lecții, 

fișe de lectură   

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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Diversificarea ofertei 

de  CDS și CDL în 

conformitate cu 

particularitățile de 

vârstă și nevoile 

beneficiarilor direcți și 

indirecți  

Creșterea numărului de 

opționale la nivelul 

unității  

Aprilie 2021  

Director  

Comisia pentru 

Curriculu,  

 

Cadrele 

didactice  

Agenții 

economici  

Proprii 

Extra 

bugetare  

Documentația 

aferentă CDS si 

CDL la nivelul 

unității  

Implicarea elevilor în 

programe de consiliere 

și orientare  

Creșterea numărului de 

elevi care beneficiază de 

consiliere din partea 

psihologului unității    

Anul şcolar 

2020-2021  

Director  

Consilierul 

educativ  

Psihologul 

școlar 

 

Diriginții 

Părinții 

Proprii 

Extrabugetare 

Documentația 

existentă la nivelul 

cabinetului psiho-

pedagogic    

Extinderea activităţii 

metodico-științifice a 

cadrelor didactice prin 

participarea la 

elaborarea de manuale 

școlare și/sau auxiliare 

didactice  

 

Creșterea numărului de 

beneficiari direcți care 

folosesc mai mult  

manualele școlare și/sau 

auxiliare didactice  

 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Comisia pentru 

Curriculum  

 

Toate cadrele 

didactice 

Proprii 

Extrabugetare 

Existența 

respectivelor 

manuale și/sau 

auxiliare didactice  

 

Implicarea tuturor 

factorilor de la nivelul 

unității înînvățarea on-

line în contextul 

pandemiei de Covid-19 

Reducerea numărului de 

elevi care nu se 

conectează la învățarea 

on-line prin folosirea 

tabletelor distribuite de 

Primăria Sectorului 1 

Anul şcolar 

2020-2021 

Director 

Membrii 

CEAC 

Comisia pentru 

Curriculum 

Informaticianul   

Toate cadrele 

didactice  

Elevii 

Parinții  

Proprii  

Primăria 

Secorului 1 

Existența proceselor 

verbale de predare-

primire a tabletelor 

Rapoartele de 

monitorizare a 

frecvenței on-line    
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RESURSE MATERIALE 

 

Ținta strategică 3: Creșterea calității procesului educațional prin îmbogăţirea  şi modernizarea bazei materiale. 

Obiective:  

3.1. să folosim baza materială a unității în vederea eficientizării procesului educativ  

3.2. să extindem baza materială existentă, în sensul extinderii tehnologizării 

Context: Gadget-urile de astăzi facilitează accesul la informație și educație, mai ales în contextul actual al pandemiei de Covid-19.  

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să 

se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Autoritate Resurse umane 
Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

Noi achiziții de 

mijloace de învățământ 

pentru sălile de clasă 

(camere video, etc.)  

Creșterea calității 

educației în perioada de 

învățare on-line 

Anul şcolar 

2020-2021 

Directorul 

 

Informaticianul 

Toate cadrele 

didactice  

Fonduri de la 

Primăria 

sector 1 

Realizarea 

achizițiilor de 

dispozitive 

tehnologice  

Achiziționarea de 

echipamente sportive 

pentru  elevii de la 

specializarea Rugby 

 

Performanțe la concursuri 

și olimpiade   

Anul școlar 

2020-2021 

Directorul  

Departamentul  

Contabilitate 

Cadre didactice 

PST și PSP 

Proprii și 

extrabugetare 

Documentația de 

achiziții a 

echipamentelor 

sportive    

Achiziții pentru 

laboratoarele de 

practică, mai ales pentru 

profilul  Servicii  

Dobândirea de competențe 

practice   

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

  

Profesorii de 

specialitate  

 

Proprii 

 Modenizarea 

laboratoarelor de 

practică   

 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/


 

 

 

 

 

 

 

Planul de acțiune a școlii   - CTM ,,Grivița” - București                                                                      Page 43 of 54 

 

COLEGIUL TEHNIC MECANIC ,,GRIVIȚA” 

Calea Grivitei, nr.363, sector 1 Bucuresti,  

Telefon/Fax: 224.07.70 

Web: http://ctmgrivita.licee.edu.ro.  

e-mail: colegiul_tehnic_grivita@yahoo.com 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 

Ținta strategică 4: Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți 

Obiective:  

4.1. să folosim oportunitățile de formare continuă 

4.2. să programăm activități de formare inițială și continuă  

Context: În contextul competitivității pieței muncii, dobândirea de competențe este, permanent, o prioritate la nivelul unității noastre de 

învățământ 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (e 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Autoritate 
Resurse 

umane 

Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

Valorificarea lecțiilor 

de dirigenție privitoare 

la carieră 

Alegeri corecte privind 

oportunitățile de formare 

profesională   

Anul școlar 

2020-2021  

Director  

Consiliul de 

Administrație  

Profesorii 

diriginți  
Proprii 

Proiectele lecțiilor 

de dirigenție/ inserția 

absolvenților pe 

piața muncii  

Colaborarea școală- 

elev- familie cu privire 

la orientarea 

profesională  

 

 

Scăderea procentului de 

absolvenți care devin șomeri 
Permanent 

Director  

 

Psihologul 

şcolar  

Profesorii 

diriginți 

Consilier 

educativ 

 

Proprii 
PV ale ședințelor cu 

părinții  

 

Parteneriate cu 

Creșterea procentului de 

promovabilitate la 
Permanent 

 Director  

 

Psihologul 

şcolar  
Proprii 

 

Documentația de 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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instituții locale de 

consiliere în carieră/ 

Agenţia Municipală 

pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 

bacalaureat când elevii sunt 

orientați către o carieră care 

presupune promovarea 

acestui examen  

Consilierul  

educativ 

Diriginţii 

implementare a 

acestor parteneriate  

 

 

Fundamentarea 

planului de școlarizare 

pe bază de cerere-

ofertă a pieței muncii    

Realizarea planului de 

școlarizare 
Ian. 2020 

Director  

 

Comisia 

pentru 

curriculum 

Proprii 

Extrabuge

-tare 

Existența planului de 

școlarizare    

 

Participarea la cursuri 

de formare inițială/ 

continuă  

Dobândirea de noi 

competențe cerute pe piața 

muncii    

Iunie 2021 

Director  

Comisia 

pentru 

curriculum 

 

Formatori  

 
Proprii 

Certificatele/diplome

le de participare    

Diseminarea 

informațiilor dobândite 

la cursurile de formare 

inițială/ continuă   

Sporirea resurselor personale 

și profesionale 
Iunie 2021   

Director 

  

Tot personalul 

unității  
Proprii 

Prezentări/ webinarii 

de diseminare   

 

 

 

DOMENIUL PARTENERIAT 

Ținta strategică 5: Dezvoltarea parteneriatului social prin colaborarea cu partenerii educaționali  

Obiectiv: 

5.1. să creăm contextul pentru implementarea parteneriatelor educaționale 

Context: Contextul parteneriatelor educaționale la nivel local, național sau internațional sunt o bună oportunitate pentru creșterea calității 

educației furnizate.  

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (ce 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 
Autoritate 

Resurse 

umane 

Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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anume trebuie să se 

întâmple?) 

Participarea la 

activități de educație 

non-formală 

Reducerea ratei de insucces 

școlar    
Permanent 

Director  

Consilier 

educativ  

Cadrele 

didactice, 

elevii și 

familiile 

acestora  

Proprii 

Situațiile școlare 

înscrise în 

cataloage  

 

Consolidarea 

parteneriatului cu 

instituții culturale la 

nivel local, național, 

internațional  

 

Creșterea numărului de elevi 

implicați în derularea acestor 

parteneriate 

Permanent  
Director  

 

Toate 

cadrele 

didactice 

Personalul 

din diverse 

instituții 

culturale  

Proprii 
Acorduri de 

parteneriat 

 

Accentuarea 

importanței 

parteneriatelor 

europene 

Creșterea numărului de elevi 

care dobândesc competențe 

specifice limbilor străine 

 

An școlar 2020-2021 

Director 

Consilier 

educativ 

Profesorii 

Elevii 

Părinţii 

 

Proprii 

Depunerea de 

cereri pentru 

granturi europene  

 

 

 

 

 

Ținta strategică 6: Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și promovarea incluziunii sociale. 

Obiectiv:  
6.1. să rezolvăm probleme de excludere socială  

 

Context: În contextul legislației în vigoare, ne propunem să promovăm incluziunea socială la nivelul unității de învățământ  

 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (e 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 
Autoritate Resurse umane 

Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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anume trebuie să se 

întâmple?) 

 

Sprijinirea elevilor 

proveniți din grupuri 

sociale defavorizate 

 

Scăderea numărului de elevi 

cu probleme sociale și de 

apartenență la grup 

  

An școlar 2020-

2021  

Director 

Psihologul 

şcolar  

 

Tot personalul 

unității  
Proprii 

Proiecte de lecții 

de dirigenție 

Dosare de burse 

sociale 

Creșterea numărului 

de profesori itineranți 

la nivelul unității 

direct proporțional cu 

numărul elevilor cu 

CES   

Includerea elevilor cu CES 

în învățământul de masă 

An școlar 2020 – 

2021  

Directorul 

Psihologul 

şcolar  

Centrul 

Municipal 

de Asistenta 

Psihopedagogica 

CCD 

Profesorii 

itineranți 

Proprii 

Documentele 

aferente 

activității 

profesorilor 

itineranți  

 

Activități 

extracurriculare de 

incluziune socială 

Diminuarea numărului 

cazurilor de conflicte, 

violență și/sau bullying la 

nivelul unității  

An școlar 2020-

2021  

Director  

 

Psihologul 

şcolar  

Consilier 

educativ 

Diriginţii 

Proprii 

Documentația 

respectivelor 

activități 

extracurriculare  

Ținta strategică nr. 7: Prevenirea și reducerea abandonului școlar 

Obiectiv:  
7.1. să formulăm căi de acțiune pentru a preveni și reduce abandonul școlar  

Context: Contextul social, financiar și chiar sanitar (pandemia de Covid-19) conduce, uneori, la abandon școlar, mai ales în cazul elevilor 

proveniți din medii defavorizate.   

 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (e 

anume trebuie să 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Autoritate 
Resurse 

umane 

Resurse 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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se întâmple?) 

Identificarea 

elevilor cu risc de 

abandon școlar  

Scăderea numărului de cazuri 

de abandon școlar la nivelul 

unității   

An școlar 2020-

2021  

Directorul 

 

Psihologul 

şcolar  

Consilier 

educativ 

Diriginţii 

 

Proprii 

Situatii statistice 

privind abandonul 

școlar la nivelul 

unității   

Implicarea 

părinților în 

monitorizarea 

frecvenței elevilor  

Scăderea numărului de 

absențe nemotivate și, prin 

urmare, mai puține note la 

purtare scăzute din acest 

motiv   

Permanent 

Directorul  

Comisia de 

notare 

ritmică şi 

frecvenţă 

Diriginţii 

Părinţii 
Proprii 

Situațiile privind 

frecvența școlară 

Implicarea 

diriginților elevilor 

cazați în cămin în 

respectarea unui 

program ordonat și 

a unui stil de viață 

sănătos  

Creșterea numărului de elevi 

din cămin fără absențe 

nemotivate 

Permanent  Directorul  
Diriginții 

Pedagogii  
Proprii 

Situația înscrisă în 

cataloagele școlare 

privind frecvența  

Continuarea 

parteneriatului 

încheiat cu Poliția 

de Proximitate 

 

Reducerea numărului de 

cazuri de abandon școlar  
Permanent 

Director  

 

Poliţia de 

Proximitate 

Diriginții  

Proprii 

Documentația 

parteneriatului și 

eforturile de evitare a 

abandonului școlar  

Consiliere pentru 

elevii cu număr 

mare de absențe 

nemotivate   

Diminuarea numărului de 

cazuri de abandon școlar  

 

Permanent  

Director  

Psihologul 

scolar 

 

Psihologul 

şcolar  

Consilier 

educativ 

Diriginţii 

Părinţii 

Proprii 
PV ale ședințelor de 

consiliere  

Adaptarea 

schimburilor de 

învățare la nivelul 

unității la nevoile 

Creșterea numărului de elevi 

cu frecvență școlară bună și 

foarte bună 

Oct. 2020  Director 
Comisia 

pentru orar  
proprii Orarul unității  
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beneficiarilor 

direcți (cu 

domiciliul în alte 

sectoare și/sau 

localități) 

 

Consiliere privind 

întocmirea și 

depunerea dosarelor 

de burse sociale și/ 

sau “Bani de liceu” 

pentru elevii care 

provin din familii 

cu venituri mici  

 

Reducerea numărului de 

cazuri de abandon școlar din 

motive financiare  

 

30 sept 2020 

Director  

Responsabil 

Comisia de 

acordare a 

burselor  

Diriginţii 

 
Proprii 

Procese verbale/ 

Dosare de bursă/ 

situații statistice  

 

Cazare în căminul 

școlii în condiții de 

siguranță igienico-

sanitară (în 

contextul 

pandemiei de 

Covid-19) 

 

Scăderea numărului de cazuri 

de abandon școlar în rândul 

elevilor din mediul rural 

(navetiști) 

An școlar 2020 -  

2021 

Director 

 

Diriginții  

Pedagogii 

școlari 

Proprii  

Cazarea elevilor în 

cămin și respectarea 

procedurilor igienico-

sanitare   
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ŢINTE STRATEGICE / SCOPURI 
 

 Ținta strategică 1: Dezvoltarea capacitătii de management al unității 

 Ținta strategică 2: Creșterea calității procesului educațional 

 Ținta strategică 3: Creșterea calității procesului educațional prin îmbogăţirea  şi modernizarea bazei materiale 

 Ținta strategică 4: Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți 

 Ținta strategică 5: Dezvoltarea parteneriatului social prin colaborarea cu partenerii educaționali 

 Ținta strategică 6: Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și promovarea incluziunii sociale. 

 Ținta strategică nr. 7: Prevenirea și reducerea abandonului școlar 

 

 

 

OBIECTIVE GENERALE  ( TACTICE ) 
 

 Folosirea competențelor cheie dobândite de elevi 

 Identificarea noilor oportunități de formare profesională 

 Folosirea expertizei manageriale și bench-mark-ul 

 Găsirea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor 

 Asocierea filierelor și calificărilor oferite cu cerințele pieței muncii   

 Evaluarea calității educației oferite și îndeplinirea standardelor de performanţă privind competenţele activităţii manageriale. 

 Identificarea oportunităților de formare continuă pentru perfecționarea resursei umane 

 Identificarea oportunităților pentru parteneriate în vederea implementării de proiecte educative 

 Asocierea rezultatelor învățării cu conceptul de lifelong learning  
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OPŢIUNI STRATEGICE 
 

 Diversificarea ofertei de C.D.S - liceu filiera tehnologica, teoretică și vocațională 

 Dezvoltarea curriculară C.D.L  

 Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu CES 

 Tehnologizarea activităților desfășurate la nivelul unității 

 Dezvoltarea relaţiilor intra – și inter- instituționale la nivel local, regional, național și european  

 

În Planul managerial întocmit anual vor fi cuprinse şi ţintele strategice/scopurile realizabile până în 2025. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  IV 

                                                        CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE ŞI REVIZUIRE 
4.1 Rezumat  

              În vederea elaborarii planului de acţiune al şcolii au fost parcurse următoarele etape: 

- Participarea directorului  la sesiunile de informare cu privire la PAS 

- Constituirea CEAC în baza deciziei de numire 

- Întâlniri de lucru pentru repartizarea sarcinilor, pentru membrii echipei, privind elaborarea și revizuirea capitolelor şi subcapitolelor PAS. 

- Culegerea, sintetizarea şi interpretarea datelor 

-  Elaborarea planului operaţional pentru anul școlar în curs 

- Redactarea PAS 

http://ctmgrivita.licee.edu.ro/
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- Prezentarea, validarea și aprobarea PAS 

 

4.2 Monitorizarea şi evaluarea 

 

Implementarea PAS-ului presupune asumarea acestuia de către întregul personalul al şcolii; cu precădere, factorii de decizie de la 

nivelul instituției monitorizează și evaluează implementarea riguroasă a acestuia.  

              Monitorizarea şi evaluarea efectelor acţiunilor cuprinse în PAS se va realiza prin: 

-  Culegerea dovezilor 

-  Analiza și interpretarea datelor  

- Revizuirea periodică a PAS-ului  

- Ședințe de lucru privitoare la acțiunile cuprinse în PAS 

- Prezentarea de rapoarte de monitorizare și evaluare în C.A. şi C.P. privind realizarea ţintelor şi obiectivelor cuprinse în PAS. 

 

4.3 Activitatea de monitorizare realizată de către echipa de management. 

 

              Directorii şcolii şi consililul de administraţie realizează permanent monitorizarea şi evaluarea finală a întregii activităţi 

instituționale pe baza dovezilor culese și corelarea lor cu indicatorii de performanță din Standardele de calitate.  

              În acest context, vor fi întocmite viitoarele documente programatice ale unității; la începutul fiecărui an școlar,  va fi revizuit PAS-

ul în curs şi va fi întocmit planul operaţional aferent.  

 

 

Coordonator CEAC 

Prof. Iosifescu Cristina 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Bălan Elena 
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Anexe 
 

 

Anexa 1. Promovabilitatea în anul școlar 2019-2020 
A. 

 

Nivel învățământ Procent promovabilitate 

liceu - zi 98.30%

liceu - seral 94.50%

învățământ profesional 98.98%

școala postliceală 97.36%

total: 96.73%  
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B.  
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Anexa 2. Comparație promovabilitate BAC 2018-2019 și 2019-2020  

 
A. 

 

An scolar 2018-2029 Promovabilitate BAC iunie-iulie 31.58%

Promovabilitate BAC august-sept 20%

An școlar 2019 - 2020 Promovabilitate BAC iunie-iulie 27.27%

Promovabilitate BAC august-sept 15.38%  
 

B.  
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