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Un om instruit este un om puternic ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un liceu tehnologic de calitate în înv mântul profesional şi tehnic 
ialomi ean. 

 Un liceu tehnologic cu un colectiv didactic format din profesori 
recunoscu i pentru profesionalismul şi talentul pedagogic. 

 Un liceu tehnologic care îşi respect  elevii, p rin ii, partenerii, 
considerându-i colaboratori în procesul educativ. 

 Un liceu tehnologic ale c rui valori sunt: responsabilitate, toleran , 
spirit de echip  i respect. 
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“Înva  al turi de noi s  fii cel mai bun !” 

 I. CONTEXTUL 
 1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

 
MISIUNEA 

 

        Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” ofer  tinerilor servicii de educa ie şi formare 

profesional  de calitate, promoveaz  performan a, dezvoltarea carierei şi cea personal  a 

elevilor, egalitatea şanselor pentru to i participan ii, în vederea integr rii lor pe pia a muncii.  

 

 VIZIUNEA 

 

        Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia îşi propune s  asigure dezvoltarea 

armonioas  a personalit ii elevilor în vederea integr rii sociale i profesionale ca cet eni activi 

şi responsabili în Uniunea European , sporirea calit ii vie ii şi ancorarea şcolii în comunitatea 

local  şi european . 

 

1.2. PROFILUL ŞCOLII 
1.2.1. Repere istorice 

 

Cultura organiza ional  poate fi definit  drept: un complex specific de valori, credin e 

conduc toare, reprezent ri, în elesuri, c i de gândire împ rt şite de membrii unei organiza ii, 

care determin  modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara acesteia şi care 

sunt transmise noilor membri drept corecte. 

Datorit  diversit ii şi dimensiunii sistemului şcolar nu se poate realiza o caracterizare de 

nivel foarte general a culturii unei organiza ii, ştiut fiind c  fiecare organiza ie are componente 

specifice, uneori contradictorii. Determinarea acestora este o problem  de interpretare şi corelare 

a elementelor vizibile constatabile. Se consider  c  existen a şi „creşterea” unei organiza ii poate 

fi posibil  dac  exist  şi un consens al educatorilor în împ rt şirea valorilor componente 

fundamentale. Iat  cum vom prezenta cultura organiza iei şcolii noastre care pe parcursul celor 

34 de ani de existen  a reuşit s -şi formeze o tradi ie în preg tirea elevilor pentru cele mai 

diverse meserii, renumele şcolii fiind dat de performan ele la concursurile pe meserii la nivel 

jude ean şi na ional. 
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Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” s-a înscris permanent pe linia obiectivului principal al 

reformei înv mântului profesional şi tehnic din România, prin realizarea unei form ri 

profesionale la nivelul standardelor de preg tire cerute de nevoile economiei de pia . 

A fost înfiin at în anul 1972, sub denumirea de Liceul Industrial Nr.1, în perioada punerii 

temeliei Combinatului Chimic Slobozia, care ast zi se numeşte "CHEMGAZ" S.A. Slobozia. 

Scopul înfiin rii acestui liceu tehnologic a fost crearea unei activit i şcolare de 

preg tire a for ei de munc  pentru cea mai mare platform  industrial  şi chimic , ce avea s  se 

înal e lâng  Municipiul Slobozia. 

Sediul ini ial al liceului a func ionat în spa iul actualului Liceu Tehnologic "AL. I. 

CUZA" pân  în anul 1976, dup  care s-a mutat în actualul sediu, din strada Lacului Nr.10, 

unde func ioneaz  şi ast zi, numindu-se Liceul de Chimie Industrial  Slobozia. 

Ini ial unitatea a func ionat cu 2 clase de liceu, iar pe parcurs num rul acestora a crescut, 

ad ugându-se şi clase de şcoal  profesional , complementar  şi şcoal  de maiştri, în diverse 

forme: curs de zi, curs seral, cu frecven  redus . 

Din anul şcolar 1994-1995 liceul nostru a devenit Grupul Şcolar de Chimie Industrial , 

în  1996 cap t  numele de Grup Şcolar "Mihai Eminescu" şi din anul şcolar 2012-2013 primeşte 

titulatura de Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu”. 

Revenind la prezent, putem afirma c  schimb rile survenite în societatea românesc  

dup  1989 au avut un impact deosebit asupra şcolii noastre, care s-a transformat dintr-un 

instrument de transmitere a unei anumite culturi într-un loc de construc ie cultural , care a 

promovat alternativitatea şi pluralismul, adaptabilitatea şi creativitatea, motivarea şi 

disponibilitatea personalului, a resurselor materiale şi financiare. Adaptându-se noilor condi ii 

ale economiei de pia , şcoala noastr  a introdus, prin înv mântul profesional de 2 i 3 ani, 

meserii cerute pe pia a muncii: Mecanic auto, Osp tar (chelner), vânz tor în unit i de 

alimenta ie public , Electrician de între inere i repara ii aparatur  electrocasnic , Confec ioner 

produse textile. 

Unitatea noastr  a stabilit rela ii de parteneriat cu diverşi agen i economici şi institu ii 

importante în vederea realiz rii obiectivelor propuse, dup  cum urmeaz : AJOFM IALOMI A, 

SC INTERNA IONAL SRL, SC ATLANTIC SRL, SC AKTAŞ COM SRL, SC SELENA SA, SC 

RAIMAR TEXTILE,  SC REAL TEST SRL, SC VEROTOUR SRL, SC VANK SRL, SC ANDORA 

PAN SRL, SC FLORICONSTRUCT SRL, SC AUTO MEDIA ZIV SRL, etc.  

În prezent Liceul Tehnologic Mihai Eminescu func ioneaz  cu un num r de 24 de clase 

dintre care 11 liceu curs de zi, 8 clase înv mânt profesional, 4 clase curs frecven  redus  şi 

1 clas  curs înv mânt liceal seral. 
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1.2.2. Popula ia şcolar  

 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia este unul dintre furnizorii de for  de munc  

calificat  de nivel 3 şi 4 pentru unit ile economice cu profil tehnic, servicii şi protec ia mediului din 

jude ul Ialomi a.        

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia este orientat predominant pe filiera 

tehnologic , cu profil tehnic, servicii, resurse naturale şi protec ia mediului, prin liceu tehnologic 

înv mânt de zi/frecven  redus /seral şi înv mânt profesional, cu domeniile: mecanic , 

electric, electronic -automatiz ri, industrie textil  şi piel rie, protec ia mediului, industrie 

alimentar , turism şi alimenta ie, înv mânt de zi; în înv mântul profesional: domeniile electric, 

turism si alimentatie, mecanic  şi industrie textil  şi piel rie. Liceul nostru are 4 clase de profil real 

(frecven  redus ). 

Anual,  şcolariz m în jur de 600 de elevi, repartiza i pe dou  niveluri educa ionale: liceu 

tehnologic şi înv mânt profesional. În anul şcolar 2017 - 2018 au fost înscrişi 584 de elevi 

repartiza i în 24 de clase astfel: 

 Liceu real plus tehnologic - 16 clase liceu înv mânt zi, seral şi frecven  redus  cu 

calific rile profesionale ştiin e ale naturii, tehnician mecatronist, tehnician ecolog şi 

protec ia calit ii mediului, tehnician în instala ii electrice, tehnician în industria textil , 

tehnician  în gastronomie. 

 Înv mânt profesional - 8 clase, calific rile profesionale: electrician de între inere şi 

repara ii  aparatur  electrocasnic , mecanic auto, osp tar (chelner) vânz tor în unit i 

de alimentatie şi confec ioner produse textile. 

 

OFERTA EDUCA IONAL  

Pentru anul şcolar 2017 - 2018 Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia a oferit 

absolven ii claselor a VIII-a urm toarele domenii şi calific ri  profesionale: 

LICEU - ZI 

 Filiera Tehnologic  

 Profil Servicii 

 Domeniul preg tirii de baz  - Turism si alimentatie  

 Tehnician in gastronomie – 28 locuri 

 Profil Tehnic 

 Domeniul preg tirii de baz  – Electric 

 Tehnician în instalatii electrice – 28 locuri 

 Domeniul preg tirii de baz  – Protec ia mediului 

 Tehnician ecolog i protec ia calit ii mediului – 28 locuri 
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ÎNV MÂNTUL PROFESIONAL  

 Domeniul Mecanic  

 Calificarea profesional  – Mecanic auto – 28 locuri 

 Domeniul electric 

 Calificarea profesional  - Electrician de între inere şi repara ii  
aparatur  electrocasnic  – 14 locuri 

 Domeniul Industrie textil  i piel rie  

 Calificarea profesional  – Confec ioner produse textile – 14 locuri 1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR TRECUT 
 

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

 Analiza st rii înv mântului în unitatea noastr  trebuie s  debuteze cu evaluarea modului 

în care au fost atinse obiectivele propuse în strategia de dezvoltare a unit ii. 

 Acestea au vizat cu prioritate: 

- Implementarea sistemului de evaluare şi asigurare a calit ii în procesul instructiv – 

educativ; 

- Asigurarea educa iei de baz  pentru to i şi formarea competen elor cheie pentru 

integrarea activ  în via a social ; 

- Creşterea calit ii demersului educa ional precum şi a serviciilor educa ionale; 

- Fundamentarea actului educa ional pe baza nevoilor de dezvoltare personal  şi 

profesional  a elevilor, din perspectiva dezvolt rii durabile şi a asigur rii economice şi 

sociale; 

- Asigurarea calit ii managementului de parteneriat şi marketing educa ional; 

- Îmbun t irea bazei materiale a unit ii şcolare. 

 
1.3.1. Execu ia bugetar   
 

I. Bugetul de stat 

Conform contului de execu ie al bugetului unit ii de înv mânt, efortul financiar  al bugetului 

de stat pân  la 31-12-2017 a fost de 345988 lei defalcat astfel: 
 16204 lei, cheltuieli de personal; 
 400 lei, bunuri i servicii; 
 80953 lei, asisten  social  – transport navet  elevi; 
 253757 lei, burse; 
 - 5326 lei, sume recuperate anii preceden i;      
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Cheltuielile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, potrivit destina iilor aprobate şi în 

leg tur  cu activitatea institu iei.  

 

 Cheltuieli de personal 

Pentru organizarea examenelor, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” a fost finan at de la 

bugetul de stat cu suma de 16204lei, potrivit ordinelor MEN. Au fost achitate drepturile salariale 

ale cadrelor didactice care au f cut parte din comisiile de examen pentru  certificarea 

competen elor profesionale, bacalaureat, examene na ionale de titularizare şi definitivat. 

 
EXAMENE NA IONALE ÎN PERIOADA 01.01.2011 - 31.12.2017 

 

AN SALARII 
BUNURI ŞI SERVICII-

TRANSPORT 
PROFESORI 

2011 18.184 715 
2012 21.675 625 
2013 14.052 102 
2014 21.214 608 
2015 22.707 1265 
2016 21.865 180 
2017 16.204 200  

 
 

 Bunuri şi servicii 
 Cheltuielile materiale angajate în anul 2017 au fost pân  la 31.12.2017, de 200 lei,  care 

au constat în: 

- transport profesori la examene na ionale. 

 

 „Bani de liceu”+ Bani de transport elevi 
În anul 2017 Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” a solicitat de la I.S.J. Ialomi a fonduri 

pentru plata beneficiarilor Programului ”Bani de liceu” în sum  de 27062 lei. 
Listele de beneficiari au fost aprobate de c tre M.E.C.S., pe baza situa iilor cu elevii 

eligibili, întocmite de o comisie, numit  în acest sens la nivelul unit ii de înv mânt. 

 
PROGRAMUL NA IONAL DE PROTEC IE SOCIAL  “BANI DE LICEU”, ÎN PERIOADA 

01.01.2011 - 31.12.2017 

 

An colar 
Indicatori    

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 2017-

2018 
Num r elevi care au beneficiat 

de ajutor financiar 
158 119 100 75 41 24 18 



 
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                         

 
PLANUL DE AC IUNE AL ŞCOLII 2017 - 2022 
 

  12  

Nr. elevi care au pierdut bursa 
pe parcursul anului 32 41 28 20 13 6 0 

 
Sumele alocate acestui program au fost urm toarele: 

 an 2011=257616 lei 
 an 2012=223780 lei 
 an 2013=129780 lei 
 an 2014=134152 lei 
 an 2015=93398 lei 
 an 2016=46259 lei 
 an 2017=27062 lei 

 

S-au avut în vedere prevederile OMECTS nr. 5576/2011, HG 1488/2004, OMEdC 

nr.4839/2004, H.G.nr.1231/2005, Ordin nr. 4016/06.04.2011 pentru modificarea şi completarea 

OMEdC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar 

în cadrul Programului na ional de protec ie social  "Bani de liceu". 

Beneficiarii sunt elevi care se afl  în între inerea familiilor al c ror venit brut lunar pe 

membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, nu dep şeşte 150 lei. 

Sprijinul financiar s-a acordat lunar numai pe perioada cursurilor şcolare şi în timpul preg tirii şi 

sus inerii e xamenului de bacalaureat.  

În anul 2017 Liceul Tehnoogic „Mihai Eminescu” a solicitat de la I.S.J. Ialomi a fonduri 

pentru plata beneficiarilor programului Bursa profesionala în sum  de 226695lei, având in vedere 

H.G. 1062/2012 privind modalitatea de subven ionare de c tre stat a costurilor pentru elevii care 

frecventeaza înv mântul profesional. 
Unitatea colara a finan at Programului na ional de protec ie social  "Bursa profesionala" 

pe anul scolar 2017-2018 pentru un numar de 193 elevi. 
 

“BURSE PROFESIONALE”, ÎN PERIOADA 01.09.2013-31.12.2017 

 
An colar 2013-

2014 
2014-
2015 

2015-
2016 2016-

2017 2017-
2018 

Num r beneficiari 52 145 136 198 193 
 
 
Sumele alocate acestui program au fost urm toarele: 

 an 2013=25600 lei 
 an 2014=120120 lei 
 an 2015=232896lei 
 an 2016= 221146lei 
 an 2017=226695lei 
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În anul 2017 Liceul tehnologic „Mihai Eminescu” a solicitat de la ISJ Ialomi a fonduri 

pentru plata cheltuielilor de transport  a elevilor în sum  de 27.062 lei. 
 

CENTRALIZATOR PRIVIND NUM RUL DE ELEVI, NUM RUL TOTAL DE NAVETIŞTI ŞI 
SUMELE ALOCATE ÎN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2017 

 

AN 
PL I 

EFECTIVE 
TOTAL 

NR. TOTAL 
ELEVI DIN 
UNITATEA 
ŞCOLAR  

DIN CARE: 
TOTAL 
ELEVI 

NAVETIŞTI 

DIN CARE 
LICEU,  

ÎNV MÂNT 
PROFESIONAL 

LICEU,  
ÎNV MÂNT 

PROFESIONAL 
2011 147.939 982 982 288 288 
2012 140.251 872 872 181 181 
2013 33.114 654 654 178 178 
2014 93.642 557 503/54 122 91/31 
2015 27.240 548 380/168 122 86/36 
2016 58.200 549 238/215 191 133/58 
2017 27.062 584 252/205 121 84/37 

 

S-au avut în vedere prevederile Ordonan ei de urgen  nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din 

Legea educa iei na ionale nr. 1/2011 i a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

precum i pentru abrogarea art. 15 din Ordonan a Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor 

m suri bugetare 

PROGRAMUL “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimul rii 
achizi ion rii de calculatoare- nu au fost cazuri 

 

 Cheltuieli de capital 

În anul colar 2017 - 2018, de la bugetul statului nu au fost alocate fonduri la cheltuieli de 

capital. 
 
II. Bugetul local 

 

Volumul creditelor cu finan are de la bugetul local, aprobate, potrivit prevederilor LEN nr. 

1/2011, HOT RAREA nr. 31 din 18 IANUARIE 2017 pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/pre colar i stabilirea finan rii de baz  a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, care 

se asigur  din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza 

costului standard per elev/prescolar i hot rârilor Consiliului Local, pân  la data de 31.12.2017 au 

fost în valoare de 3.124.702 lei, din care: 
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 2.414.110 lei, cheltuieli de personal; 
 657.302 lei, bunuri şi servicii; 
 36.394 lei asisten  social ; 
 2.332 lei burse; 
 -1029 lei sume recuperate anii precedenti; 
 15.593 lei, cheltuieli de capital. 

 

 

 Cheltuieli de personal  

S-a avut în vedere salarizarea conform Legii Educa iei Na ionale nr.1/2011, HOTARAREA 

nr. 31 din 18 IANUARIE 2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/pre colar i 

stabilirea finan rii de baz  a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat, care se asigur  din 

bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/pre colar şi a Legii 284/2011 pentru personalul nedidactic.                       
Au fost achitate pân  la data de 31.12.2017 sume în valoare de 2.414.110 lei pentru:                            

1. plata drepturilor salariale lunare pentru personalul, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

2. plata obliga iilor fiscale aferente asigura ilor pentru drepturile salariale (CAS, s n tate, 

şomaj); 

3. plata obliga iilor fiscale aferente angajatorului pentru drepturile salariale (CAS, s n tate, 

şomaj, fond accidente şi risc, fond garantare crean e salariale, contribu ii pentru concedii 

medicale şi indemniza ii); 

4. hot râri judec tore ti conform Legii 85/2016, aferente perioadei 10.2008/05.2011 precum 

şi contribu iile aferente acestora. 

 

 

 Bunuri şi servicii  
Cheltuielile  cu bunuri şi servicii reprezint  21,03 % din totalul prevederilor bugetare 

aprobate. 
Din totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii de 657.302 lei, înregistrate la nivelul unit ii 

pân  la sfârşitul trimestrului IV- 2017, o pondere însemnat  au avut cheltuielile pentru înc lzit şi 

iluminat, 40,84 %, cheltuielile cu ap , canal şi salubritate, 11,85 %, 20,01% din totalul pl ilor au 

costat repara iile curente pe timpul vacan elor.  
Fondurile acordate de comunitatea locala au suplimentat bugetul initial cu suma de 

357302 lei pentru reparatii curente, utilitati si materiale de intretinere si gospodarire. 
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 Burse 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” a acordat pentru colar 2017-2018 burse şcolare, 

potrivit prevederilor privind aprobarea criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din 

înv mântul preuniversitar de stat - Ordinul 5576 / 07-11-2011,  în valoare de 2332 lei. 
 

 Cheltuieli de capital 

În anul 2017, de la bugetul local  au fost alocate fonduri la cheltuieli de capital, pentru 

instalarea a dou  sisteme de monitorizare video în valoare de 15593 lei, care vor putea fi folosite 

pentru examenele na ionale ale anului colar 2017-2018. 
 
III. Activitatea autofinan at  

Venituri 

Politicile propuse pentru finan are din fonduri extrabugetare sunt clar definite, evaluate i 

stabilite pe elemente de fundamentare certe, solide, predictibile i realiste. Liceul Tehnologic 

”Mihai Eminescu” a utilizat aceste fonduri ca surs  alternativ  la finan area de baz . 

Veniturile din activitatea autofinan at  au fost la 31-12-2017 în suma de 124.341 lei astfel: 
 Venituri ale elevilor caza i în internatul şcolar pentru mas  şi regie internat; 

 Veniturile ob inute din utilizarea spa iilor au avut la baz  Contractele de închiriere 

pentru:dr. Cr ciun Stoian, Cr ciun Alexandru şi Zainea Sica, SC Omnitehnica SRL, SC 

Tranda Group SRL, SC Denis Patifood SRL i SC Romoffice SRL. 
 Venituri ocazionale: 

-venituri de la ter i pentru închirierea s lii de sport;     

-venituri de la ter i pentru masa la cantin  şi cazare în internat; 

-venituri obtinute din utilizarea fondurilor din taxele specifice în înv mânt. 

 
 Dona ii i sponsoriz ri: 5500 lei. 
 Cheltuieli 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” a utilizat, pân  la 31-12-2017, fonduri în valoare de 

109423lei astfel: 
 plata alimentelor pentru servirea mesei la cantin  elevilor din internatul şcolar, sportivi.  
 plat  servicii: telefon, cablu tv, internet, etc; 

 plat  între inere-repara ii curente, materiale sanitare şi materiale cur enie cantin  şi 

internat; 

 carburant auto pentru maşina unit ii; 

 plat  furnituri de birou (toner, hârtie, tipizate speciale şcolare); 

 obiecte de inventar. 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” a realizat la 31-12-2017 un excedent, la activitatea 

autofinantata, in valoare de 14919 lei. 
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1.3.2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 

Activitatea de perfec ionare: 

  

 Formarea şi perfec ionarea reprezint  un proces continuu şi cumulativ de actualizare şi 

de dezvoltare a competen elor, iar în acest scop cadrele didactice din şcoala noastr  au fost 

implicate într-o varietate de astfel de activit i, unele în concordan  cu evolu iile din planul 

nevoilor de educa ie şi al curriculum-ului educa ional, altele în func ie de exigen ele privind 

adaptarea competen elor personalului didactic la schimb rile din structurile/procesele de 

educa ie.  

 Din aceast  perspectiv  putem afirma c  la cadrele didactice tinere se observ  dorin a 

de autoperfec ionare şi de recunoaştere a unor merite profesionale prin modul de prezentare la 

inspec iile curente de specialitate şi prin promovarea examenelor la care au fost înscrişi. 

 Formarea şi perfec ionarea continu  a cadrelor didactice din unitatea noastr  s-a 

realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/autoperfec ionare; 

 prin participarea la examenele de ob inere a definitiv rii în înv mânt, a gradelor 

didactice II şi I;  

 prin activit ile desf şurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consf tuirilor cadrelor didactice; 

 prin participarea la cursuri de formare ini ial  şi perfec ionare continu  

organizate/avizate de institu ii abilitate (CCD, ISJ, M.E.N.C.S.), astfel: 

 

Situa ia rezultatelor la examenele de ob inere a gradelor didactice – 2016-2017 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 
cadrului didactic Specialitatea Înscrierea la 

gr. didactic Not  

1 Or anu-M riu an 
Simona Limba Francez  Grad I 10 

2 Costache Georgian Limba Englez  Grad I 10 
3 Condruz Negu a Matematic  Definitivat 8,15 

 
 
Situa ia înscrierilor la grade didactice în anul şcolar 2016 – 2017  

Nr. 
Crt. Numele şi prenumele cadrului didactic Specialitatea Înscrierea la 

gr.didactic 
1.  Condruz Negu a Matematic  Definitivat 
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Alte forme de perfec ionare desf şurate în anul şcolar 2016 – 2017 

Programul de formare 

Formatorul 

Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

participante 

Nr. de 

credite/ore 

Formator, organizat de Asocia ia DOCEO, 60 

ore, sept-oct 2016  

Secretar Necula Elena 

 
 

coala incluziv , organizat de CCD   

Gavril  Maria, Or anu-

M riu an Simona, Dumitru 

Elena, erban Ani oara, 

Antemir M d lina, Chiosea 

Marilena, Gudu Marioara, 

Bojoga Angela, Popa Tina 

Tatiana, A tefanei Gabriela  

40 ore 

 

Activit ile de formare/metodice realizate la nivelul unit ii, care vizeaz  dezvoltarea 
profesional  în anul şcolar 2016 – 2017:  

Denumirea activit ii 
Nr. 

participan i 
Impact 

Lec ie demonstrativ  sus inut  de 

prof. A tefanei Gabriela la clasa a IX-

a A, modulul Procese de baz  în 

alimenta ie, cu tema ”Produse 

cerealiero-f inoase”, în data de 

08.12.2016; 

12 cadre 

didactice i 

20 elevi  

Cre terea atractivit ii lec iilor prin  

utilizarea unor metode active-participative 

i a unor materiale didactice  moderne i 

implicarea elevilor în propriul proces de 

formare 

 

Referatul sus inut de prof. Ni  

Marian, cu tema „Rolul profesorului 
în prevenirea i combaterea 
insuccesului colar i în asigurarea 
adapt rii elevilor la cerin ele colii”, 
în data de 08.12.2016; 

12 cadre 

didactice 

Dezvoltarea competen elor cadrelor 

didactice privind prevenirea i combaterea 

insuccesului colar dar i în asigurarea 

adapt rii elevilor la cerin ele colii 

Lec ie demonstrativ  la nivel de jude , 

sus inut  de prof. Mocanu Livia, la 

clasa a IX-a A, cu tema ”Receptarea 

textului literar la clasa a IX-a”, 1 

noiembrie 2016; 

30 cadre 

didactice 

25 elevi 

Dezvoltarea abilit ilor de comunicare, de 

construire a mesajelor scrise i orale, în 

diferite situa iii de comunicare 

”Ziua interna ional  a toleran ei” 20 cadre Con tientizarea pericolelor intoleran ei, s  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Toleran%C8%9B%C4%83
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Denumirea activit ii 
Nr. 

participan i 
Impact 

(colectarea i donarea de legume i 

fructe persoanelor nevoia e)  

didactice 

200 elevi 

contracar m amenin rile cu care se 

confrunt  lumea: r zboaie, terorism, crime 

împotriva umanit ii, epurare etnic , 

discriminarea minorit ilor i a imigran ilor 

i cu o multitudine de alte abuzuri 

împotriva fiin elor umane 

Referat cu tema  ”Ziua na ional  a 
României” întocmit de profesor Radu 

Vasile 
6 cadre 

didactice 

Marea Unire din 1918 a fost şi r mâne 

pagina cea mai sublim  a istoriei 

româneşti. M re ia ei st  în faptul c  

des vârşirea unit ii na ionale nu este 

opera nici unui om politic, a nici unui 

guvern, a nici unui partid; este fapta 

istoric  a întregii na iuni române 

Mas  rotund  pe tema ”Metode 

moderne activ-participative de 

înv are” 

6 cadre 

didactice 

Dezvoltarea competen elor cadrelor 

didactice privind metodele moderne activ-

participative de înv are 

Programul artistic realizat sub 

îndrumarea preotului P un Roman cu 

ocazia ”Na terii Domnului” 

20 cadre 

didactice 

40 elevi 

Perpetuarea i conservarea tradi iilor 

legate de na terea Domnului 

Ac iunea cu tema ”Evaluarea ini ial  
a elevilor, metode i strategii 

didactice centrate pe elevi”, 

octombrie 2016 

6 cadre 

didactice 

Analiza rezultatelor ob inute de elevi la 

disciplinele: matematic , fizic , chimie i 

TIC, prezentarea m surile necesare 

recuper rii materiei din anii anteriori,  

Referat cu titlul ”Metode didactice 

utilizate în procesul de evaluare. 

Studiu de caz – Utilizarea metodei 

portofoliului”, noiembrie 2016; 

6 cadre 

didactice 

Dezvoltarea competen elor cadrelor 

didactice privind metodele didactice 

utilizate în procesul de evaluare, studiul de 

caz – Utilizarea metodei portofoliului 

Actiune ”Notarea ritmic -progres 

colar”, noiembrie 2016; 

6 cadre 

didactice 

Stabilirea situa iei not rii elevilor, progresul 

i regresul înregistrat. 

Referat cu titlul ”Autoevaluarea – o 

treapt  spre progres”, sus inut de d-

na profesor Ionescu Mihaela, 

noiembrie 2016;  

6 cadre 

didactice 

Modalit ile de autoevaluare, 

componentele autoevalu rii, func iile i 

c ile de formare i educare a spiritului de 

evaluare obiectiv ; 

”Utilizarea soft-urilor educationale 5 cadre Dezvoltarea competen elor cadrelor 
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Denumirea activit ii 
Nr. 

participan i 
Impact 

i a platformelor e-learning în 

lec ii”, în care d-na profesor Chiosea 

Marilena a prezentat referatul cu titlul 

”Softul educa ional-mijloc eficient 

de stimulare a gândirii critice i a 
înv rii”, decembrie 2017; 

didactice didactice privind utilizarea soft-urilor 

educationale i a platformelor e-learning în 

lec ii 

”Resurse digitale pentru profesorii 

de matematic  i fizic ”, material 

prezentat de d-nul profesor Roibu 

Sorin în decembrie 2016; 

25 cadre 

didactice 

Dezvoltarea competen elor digitale la 

disciplinelematematic  i fizic  

”Utilizarea în cadrul lec iilor a unor 
strategii de lucru diferen iat, 
adecvate nevoilor fiec rui elev”, 

ianuarie 2017;  

6 cadre 

didactice 

Utilizarea unor strategii de lucru diferen iat, 

adecvate nevoilor fiec rui elev 

Lec ie demonstrativ  la clasa a X-a C 

cu titlul ”Func ii injective, 
surjective, bijective”, sus inut  de d-

na profesor Condruz Negu a, ianuarie 

2017;   

4 cadre 

didactice 

Formarea competen elor i abil it ilor de 

sistematizare i aprofundare a no iunilor 

legate de func ii matematice 

 

 
1.3.3. ASIGURAREA INTERN  A CALIT II 

 
Înv mântul, sub aspectul cunoştin elor furnizate, al relevan ei lor, al abilit ilor pe care le 

formeaz  şi al solu iilor practicabile pe care le produce, condi ioneaz  ast zi performan ele, 

competitivitatea şi bun starea. 

    Calitatea înv mântului, în contextul globaliz rii societ ii, nu poate fi judecat  f r  

standarde educa ionale comune pentru diferite profesii şi specializ ri, f r  proceduri fiabile de 

asigurare a calit ii. 

    Îmbun t irea calit ii educa iei este un proces continuu, prin care se concep şi se aplic  

toate acele m suri şi activit i ce determin  o schimbare benefic  în nivelul de performan  al 

programului de educa ie. 

    În vederea îmbun t irii calit ii, se are în vedere evaluarea, analiza şi ac iunea colectiv  

continu  din partea Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu‟‟ bazat  pe selectarea şi adaptarea celor 
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mai potrivite proceduri, precum şi pe aplicarea standardelor de acreditare şi evaluare periodic  şi 

a standardelor de referin . 

    Asigurarea calit ii este un proces colectiv prin care şcoala noastr , ca o comunitate, se 

asigur  c  standardul diplomelor sale şi al calit ii procesului instructiv-educativ se men ine la 

nivelul fixat prin misiunea şcolii. 

Pentru personalul Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu”, oferirea consecvent  a unor 

servicii de calitate beneficiarilor noştri, constituie principala preocupare şi responsabilitate. De 

aceea, crearea şi implementarea procesului de asigurare a calit ii este o parte integrant  a 

procesului de îmbun t ire continu  la care se angajeaz  întreaga echip  în vederea alinierii la 

standardele interna ionale în educa ie. 

Obiectivele generale ale Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu‟‟ în domeniul calit ii sunt 

urm toarele: 

 -   promovarea unor sisteme şi mecanisme de asigurare a calit ii educa iei; 

 - desf şurarea de activit i didactice pe baza îndeplinirii cerin elor standardelor de 

performan ; 

 -   asigurarea preg tirii de specialitate a elevilor; 

 -   asigurarea perfec ion rii cadrelor didactice; 

 - continuarea informatiz rii procesului de înv mânt şi a activit ilor derulate de 

compartimentele opera ionale; 

 -   îmbun t irea continu  a calit ii şi a managementului institu ional; 

 -   asigurarea unui nivel de calitate conform cerin elor spa iului european. 

 Pentru a înt ri şi consolida performan a şcolii noastre, este esen ial ca întreg personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic s  adere la politica şi procedurile calit ii, iar procesul de 

înv mânt şi serviciile s  fie îndreptate spre realizarea obiectivelor strategice ale organiza iei. 

    În aceste sens, se vizeaz : 

 • introducerea de noi abord ri ale procesului de predare - înv are la care accentul s  fie 

pus pe creşterea interactivit ii cursurilor şi pe actualizarea informa iei; 

 • folosirea de sisteme de evaluare a cunoştin elor dobândite de elevi bazate pe testarea 

abilit ii şi competen elor acestora de a prelucra informa ia primit  şi mai pu in pe capacitatea lor 

de memorare; 

Procesul de evaluare intern   şi asigurare a calit ii este realizat la nivelul şcolii de  

Comisia pentru Evaluarea  şi Asigurarea intern   a Calit ii.  

Rolul Comisiei: 

- Coordoneaz  aplicarea procedurilor şi activit ilor de evaluare şi asigurare a calit ii; 

- Elaboreaz  Raportul de evaluare intern  privind calitatea educa iei furnizat  de Liceul 

Tehnologic ,,Mihai Eminescu‟‟  din Slobozia, pe care îl face public; 

- Propune conducerii şcolii m suri de îmbun t ire a calit ii educa iei; 
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Evaluarea extern  

  S-a realizat în anul colar 2016-2017, 10-11 noiembrie 2016, i s-a derulat în conformitate 

cu O.M.E.C.T.S. nr. 6517/2012, privind aprobarea metodologiei de evaluare extern  a calit ii 

educa iei în inv mântul preuniversitar. În urma evalu rii punctajul ob inut a fost de 100 de 

puncte, calificativul corespunz tor fiind FOARTE BINE. 

 

1.3.4. REZULTATELE ELEVILOR  

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT  

Rezultatele ob inute de elevii de liceu în ultimii ani au fost nesatisf c toare, în special în 

sesiunile din iunie-iulie. Fa  de anul colar 2015-2016 s-a înregistrat un uşor regres (5,74 %), 

num rul de candida i reuşi i precum şi mediile acestora au r mas destul de sc zute.  

Iat , pe scurt, cum se prezint  aceste rezultate: 

 

 Sesiunea iunie-iulie 2017 
 

FORMA DE 
ÎNV MÂNT 

NR 
ELEVI 

INSCRISI 

NR ELEVI 
PREZENTI 

NR ELEVI 
NEPREZENTATI 

NR ELEVI 
PROMOVATI 

PROCENT 
PROMOVABILITATE 

TOTAL 73 43 30 9 20,93% 
PROMOTIE 2017 57 28 29 3 10,71% 
SERIE ANTERIOAR  16 15 1 6 40% 

LICEU  
  

RUTA DIRECT  41 33 8 7 21,21% 
RUTA 
PROGRESIV  4 4 0 1 25% 

FRECVEN  
REDUS  27 5 22 1 20% 

SERAL 1 1 0 0 0 
 
 Sesiunea august 2017 
 

 
NR ELEVI 
INSCRISI 

NR ELEVI 
PREZENTI 

NR ELEVI 
NEPREZENTATI 

NR ELEVI 
PROMOVATI 

PROCENT 
PROMOVABILITATE 

TOTAL 39 24 15 5 20,83% 
PROMOTIE 2016 18 10 8 2 20% 
SERIE 
ANTERIOARA 21 14 7 3 21,43% 

 
 
EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETEN ELOR PROFESIONALE  
  
 La examenele de certificare a competen elor profesionale elevii au obtinut rezultate 
bune in ultimii ani.  
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 Sesiunea iunie 2017 
 

NIVEL 
ELEVI 

ÎNSCRI I 
ELEVI 

PREZEN I 
ELEVI 

ABSEN I 
ELEVI 

PROMOVA I 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 

4 41 40 1 40 100% 
 
 Sesiunea iulie 2017 

 

NIVEL 
ELEVI 

ÎNSCRI I 
ELEVI 

PREZEN I 
ELEVI 

ABSEN I 
ELEVI 

PROMOVA I 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 

3 30 30 0 30 100% 
 
 

 Sesiunea septembrie 2017 

NIVEL 
ELEVI 

ÎNSCRISI 
ELEVI 

PREZENTI 
ELEVI 

ABSENTI 
ELEVI 

PROMOVATI 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 
4 2 1 1 1 100% 

 

NIVEL 
ELEVI 

ÎNSCRISI 
ELEVI 

PREZENTI 
ELEVI 

ABSENTI 
ELEVI 

PROMOVATI 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 
3 4 3 1 3 100% 
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1.4. PRIORITĂŢI LA NIVEL  NAŢIONAL 
 

Priorit ile strategiei de dezvoltare a înv mântului pân  în anul 2010: 

1. Realizarea echit ii în educa ie; 

2. Asigurarea educa iei de baz  pentru to i cet enii; formarea competen elor cheie; 

3. Fundamentarea actului educa ional pe baza nevoilor de dezvoltare personal  şi profesional  

a elevilor, din perspectiva dezvolt rii durabile şi a asigur rii coeziunii economice şi sociale; 

4. Deschiderea sistemului educa ional şi de formare profesional  c tre societate, c tre mediul 

social, economic şi cultural; 

5. Asigurarea complementarit ii educa iei formale, nonformale şi informale; înv area 

permanent  ca dimensiune major  a politicii educa ionale; 

6. Creşterea calit ii proceselor de predare-înv are, precum şi a serviciilor educa ionale. 

 

Direc iile strategice 2006-2008, aprobate prin Memorandum în şedin a de guvern din 26 

ianuarie 2006:  

I. Asigurarea egalit ii de şanse şi sporirea accesului la educa ie  
II. Asigurarea calit ii educa iei şi compatibilizarea sistemului na ional de înv mânt cu 

sistemul  european de educa ie şi formare profesional   
III.  Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului şcolar 

IV. Stimularea educa iei permanente  

V.  Reforma educa iei timpurii  

VI. Creşterea capacit ii institu ionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor  

VII Sus inerea, în manier  integrat , a educa iei, cercet rii şi inov rii  

 

Asisten a UE pentru reforma înv mântului profesional şi tehnic 

 

Sistemul ÎPT/ÎPT din România se afl  într-un proces de reform  continu , care a fost 

ini iat  în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În prezent, proiectele dezvoltate în 

cadrul ÎPT beneficiaz  de asisten  din partea UE prin programul multianual PHARE componenta 

ÎPT atât pentru infrastructura şcolar  cât şi pentru dezvoltarea institu ional . În Regiunea Sud 

Muntenia sunt cuprinse în programul Phare 2001 şi Phare 2004-2006 62 de şcoli. 

Priorit ile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare ÎPT 

sunt: 

-  revizuirea finalit ilor ÎPT în concordan  cu politicile adoptate de UE prin Programul de 

lucru „Educa ie şi formare profesional  2010” (Barcelona, Copenhaga 2002, Maastricht 2004); 

- dezvoltarea calific rilor profesionale pe baza principiilor politicilor UE privind 

transparen a calific rilor, corelarea cu Cadrul european al calific rilor; 



 
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                         

 
PLANUL DE AC IUNE AL ŞCOLII 2017 - 2022 
 

  24  

-  adoptarea metodologiei privind transferul şi acumularea de credite în ÎPT având în 

vedere înv area pe parcursul întregii vie i; 

-   asigurarea calit ii în ÎPT; 

-  analiza, evaluarea, prognoza şi dezvoltarea resurselor specifice ÎPT, pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

 

Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

 

În perioada 2007-2013, România, ca ar  membr  a Uniunii Europene, va primi pentru 

dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care vor avea 

dou  direc ii principale de ac iune: educa ia şi formarea profesional  şi pia a muncii. 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul 

Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte 

strategia de dezvoltare a resurselor umane şi implicit priorit ile identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al POS DRU îl reprezint  dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivit ii pe pia a muncii, prin promovarea egalit ii de şanse pentru înv area pe tot 

parcursul vie ii şi dezvoltarea unei pie e a muncii moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, 

pân  în 2015, la integrarea sustenabil  pe pia a muncii a 850 000 persoane. 

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

- promovarea educa iei şi form rii ini iale şi continue de calitate, incluzive pentru 

înv mântul universitar şi cercetare; 

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbun t irea calit ii şi productivit ii muncii; 

- facilitarea inser iei pe pia a muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 

- dezvoltarea unei pie e a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 

- promovarea (re)inser iei pe pia a muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; 

- îmbun t irea serviciilor publice de ocupare; 

- facilitarea accesului la educa ie şi pia a muncii a grupurilor vulnerabile. 

POS DRU cuprinde pentru perioada 2007-2013, urm toarele axe prioritare relevante 

pentru dezvoltarea educa iei şi form rii profesionale continue: 

 

Axa Prioritar  1. Educa ie şi formare profesional  în sprijinul creşterii economice şi 

dezvolt rii societ ii bazate pe cunoaştere 

a) Accesul la educa ia ini ial  şi la formarea profesional  de calitate; 

b) Înv mânt superior de calitate; 

c) Dezvoltarea resurselor umane din educa ie şi formare; 

d) Asigurarea calit ii în formarea profesional  continu  (FPC); 

e) Educa ia superioar  în sprijinirea sectorului de cercetare. 
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Axa Prioritar  2. Conectarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii 

a) Tranzi ia de la scoal  la via a activ ; 

b) Prevenirea şi combaterea p r sirii timpurii a şcolii; 

c) Acces şi participare la FPC. 

Alte Programe Opera ionale care au relevan  pentru educa ie şi formare profesional : 
 

- Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivit ii Economice (POS CCE) care, 

în cadrul Axei Prioritare 3 „Tehnologia Informa iei şi Comunic rii” pentru sectoarele privat şi 

public, permite sus inerea unit ilor şcolare pentru construirea de re ele broadband pentru şcoli 

primare, gimnaziale şi licee. 

- Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 2 

„Îmbun t irea infrastructurii sociale”, permite reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/echiparea 

infrastructurii educa ionale preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesional  

continu . 

 1.5. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL  REGIONAL ŞI LOCAL 
 

 Zona de interes strategic a municipiului Urziceni din  Regiunea 3 Sud Muntenia, zon  din 

care unitatea şcolar  îşi recruteaz  elevii, are urm toarele priorit i şi obiective: 

 

PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI ÎPT CU PIA A MUNCII PE BAZ  DE STUDII 
ŞI CERCET RI 
Obiectiv: Promovarea unei oferte educa ionale a ÎPT, cuprinzând calific ri din domenii identificate 

ca fiind prioritare la nivel regional şi asigurarea accesului la educa ie pentru popula ia de vârst  

şcolar . 

 

PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL ÎPT PRIVIND 
ACCESUL LA EDUCA IE AL ELEVILOR CU CERIN E EDUCA IONALE SPECIALE (CES). 
Obiectiv: Creşterea adapt rii şcolare, medierea succesului şi integrarea profesional  a tuturor 

elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educa ie. 

 

 

PRIORITATEA 3:  DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR ÎPT DIN 
REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZA II 
Obiectiv: Reabilitarea şi dotarea minimal  cu echipamente didactice a şcolilor ÎPT din regiune. 
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PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELA IILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI 
DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU ÎPT 

Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesional , pe baz  de 

acorduri, pentru toate şcolile ÎPT din regiune pân  în 2010. 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI ÎPT PRIN ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI 
FORMAREA CONTINU  A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE ÎPT ALE REGIUNII 
Obiectiv: Asigurarea accesului la formare profesional  continu  a cadrelor didactice din ÎPT şi  a 

specialiştilor atraşi. 

 

PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVIT ILOR DE CONSILIERE 
PROFESIONAL  A TINERILOR 

Obiectiv: Dezvoltarea cabinetelor de specialitate şi a practicilor de consiliere profesional  şi de 

carier  în fiecare şcoal  ÎPT. 
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 II.ANALIZA NEVOILOR 2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

ANALIZA PROFILULUI ECONOMIC 

               
Actualizarea PAS a fost realizat  pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale 

(PLAI, anuarul statistic al României 2010, date furnizate de INS) şi din surse administrative 

(statistici ale ISJ Ialomi a si AJOFM Ialomi a), în concordan  cu Proiectul POS DRU „Corelarea 

ofertei educa ionale a înv mântului profesional şi tehnic cu cerin ele pie ei muncii”. 

 Creşterea productivit ii muncii în România între 2000-2008 nu a fost singular , toate rile 

cu care România concureaz  direct înregistrând dinamici pozitive. 

România, a c rei productivitate se situeaz  la 48% din media european , se afl  

semnificativ în urma Croa iei, Macedoniei şi Turciei, ri nemembre ale UE înc . Cu o 

productivitate atât de sc zut , România nu poate g si în exporturi principalul motor de relansare 

economic .  

Singurele ri din UE care au înregistrat sc deri ale productivit ii muncii în 2009 au fost 

România, Lituania şi Grecia, practic rile europene care au aplicat cele mai severe m suri anti-

criz . Cum în cazul României aceste m suri au culminat în 2010, ne aştept m ca dinamica 

negativ  a productivit ii s  continue.  

Evolu iile imprevizibile ale pie ei muncii şi economiei din ultimele luni, în condi iile crizei 

economico-financiare, arat  c  previziunile privind cererea pie ei muncii la orizontul anului 2015, 

utilizate în PLAI ACTUALIZAT ÎN ANUL 2012 cap t  un grad foarte ridicat de relativitate. 

 În proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013 domeniile aliniate cu 

intele stabilite de membrii CLDPS Ialomi a, în urma studierii cererii pie ei muncii locale şi a altor 

informa ii par iale, sunt urm toarele: electromecanic , electric, turism şi alimenta ie  public , 

industrie alimentar , estetic  şi igiena corpului omenesc. 

 Pentru anul şcolar 2013-2014 domeniile care mai trebuiesc aliniate cu intele stabilite în 

urma studierii cererii pie ei muncii locale sunt: mecanic , construc ii, instala ii şi lucr ri publice, 

chimie industrial , industrie textil  şi piel rie, economic şi protec ia mediului. 

 

ANALIZA PIE EI MUNCII, DATE DEMOGRAFICE 

Popula ia şi for a de munc  

 

Popula ia total . Dinamica general  
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Popula ia reprezint  elementul constitutiv esen ial al devenirii umane. De m rimea dar şi de 

calitatea popula iei, dou  valori aflate într-o complex  conexiune, care determin  toate procesele 

socio-economice într-un anumit spa iu uman, depind atât intensitatea acestor fenomene cât şi 

specificitatea derul rii lor. 

La 1 iulie 2010, popula ia jude ului Ialomi a a fost de 286.980 locuitori. Tendin ele 

demografice care s-au conturat la nivelul rii în perioada de tranzi ie se constat  într-o form  sau 

alta şi în jude ul Ialomi a. 

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migra iei interne/externe, au 

f cut ca popula ia jude ului s  se diminueze în perioada 2002-2010 cu circa 7.777 persoane. 

La nivelul jude ului Ialomi a se constat  un uşor trend descendent, de popula ie, care din 

punct de vedere demografic se apropie ca „performan ” de media na ional . 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Sursa: INS, 

Anuarul Statistic al României, 2010 
 

 
Distribu ia popula iei 

 

Distribu ia pe medii reziden iale (urban/rural) 

La nivel jude ean, pe medii de reziden , preponderent  este popula ia rural  (53,91%), fiind  

printre cele mai sc zute ponderi la nivel de Regiune Sud Muntenia, al turi de jude ul Argeş 

(52,3%) şi jude ul Prahova ( 49,7%).  

Aceast  pondere, totuşi  ridicat  a popula iei rurale, se coreleaz  cu ponderea ridicat  a 

ocup rii în sectorul agricol de subzisten  şi implicit cu performan ele economice sc zute ale 

jude ului.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României – 2010 
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Principalele concluzii din analiza demografic . Implica ii pentru ÎPT 
 

a) Declinul demografic general  va continua, în mod accentuat pentru popula ia tân r . De 

aici, nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvolt rii resurselor umane, sprijinit  de 

investi ii corespunz toare în capitalul uman; 

b) Reducerea natural  prognozat  a popula iei tinere va fi agravat  de migra ia extern  (cu 

tendin  de accentuare dup  2007, în cadrul procesului de integrare în UE). Apare pericolul 

unui deficit de for  de munc  tân r  înalt calificat  (IT, ştiin e şi tehnologie, medicin , etc.) 

precum şi de tineri lucr tori cu diverse calific ri c utate pe pia a european  a muncii 

(construc ii, asisten  social  şi medical , etc.); 

Se desprinde nevoia de creştere a nivelului de calificare şi a motiv rii for ei de munc  

tinere de a participa la cursuri de formare. 

c) Se prognozeaz  reduceri semnificative ale popula iei şcolare (faţă de 2005), îndeosebi în 

grupul int  15 -18 ani în care se încadreaz  elevii de liceu/înv mânt profesional; 

d)  În schimb, proiec iile privind structura pe grupe de vârst  indic  pentru viitor (2015-2025) o 

consolidare relativ  a vârstei de mijloc (35-55 ani) activ  pe pia a muncii, ceea ce va conduce 

la o nevoie crescând  de formare continu  - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de 

compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

 

Fa  de aceste constat ri, se recomand : 

 M suri pentru înv mântul TVET:   
 Optimizarea aloc rii resurselor, prin: 

 concentrarea preg tirii în şcoli viabile, în paralel cu;  

 rezolvarea problemelor de acces;  

 Colaborarea şcolilor în re ea sau chiar formarea unor consor ii de şcoli, care împreun  

s  realizeze: 

 o ofert  cuprinz toare şi diversificat ;  

 eliminarea paralelismelor nejustificate; 

 colaborare pentru acoperire teritorial  optim ; 

 diversificarea grupurilor int  (programe pentru adul i). 

Fenomenul de îmb trânire demografic  (creşterea popula iei în vârst  de peste 65 de ani) 

conduce la:  

- nevoi sporite de personal calificat;  

- asisten  social  şi medical ; 

- nevoi educa ionale specifice (educa ie non-formal ). 

e) Popula ia rural . Aspectele demografice specifice ruralului, care afecteaz  54% din popula ia 

jude ului, indic  nevoia unei aten ii particulare. Structura pe grupe de vârst  indic  o 
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popula ie mai îmb trânit  şi o pondere mai mic  a popula iei active din mediul rural, 

combinat  cu tendin a tinerilor de a p r si satul. Fa  de aceste constat ri, sistemul de 

educa ie şi formare profesional  este chemat s  contribuie prin m suri specifice vizând: 

 Asigurarea accesului la educa ie  în condi ii de calitate şi varietate de op iuni; 

 Ofert  de preg tire adecvat , în sprijinul diversific rii şi creşterii competitivit ii 

economiei rurale; 

 Educa ie în sprijinul conserv rii şi valoriz rii patrimoniului cultural specific şi resurselor 

naturale din mediul rural. 

 

PIA A MUNCII 
 

Tranzi ia la  economia de pia  necesit  construirea unui sistem informa ional bazat pe o 

analiz  riguroas  a pie ei muncii, utilizând metode şi tehnici moderne. Echilibrele si dezechilibrele 

existente pe pia a muncii pot fi abordate pornind de la caracteristicile acestei pie e şi studiind 

tr s turile la nivel local, regional, na ional. 

Analiza  fluctua iilor care apar în domeniul ocupa ional, poate conduce la previziuni care s  

constituie o  baz  fundamentat  ştiin ific pentru politicile de formare profesional . 

În capitolul de fa  au fost folosite pe lâng  datele statistice preluate din anchetele INS-

AMIGO, sau din Balan a For ei de Munc  (INS) şi date administrative de inute de c tre Agen ia 

Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Ialomi a. 

Exerci iul de actualizare a documentului strategic PAS, de anul acesta, a fost unul 

deosebit, întrucât a trebuit s  se in  seama de implica iile crizei economico-financiare în toate 

domeniile şi evident şi în cel al pie ei muncii. Au fost introduse ca elemente de studiu, centrate în 

special pe date administrative ale Agen iei Jude eane pentru Ocuparea For ei de Munc  Ialomi a, 

referitoare la eviden ierea şomajului, a locurilor de munc  vacante şi a concedierilor de personal. 

 

Cerin ele pie ei muncii şi nevoile utilizatorilor finali 
 

În anii anteriori (v. în tabelul 4.4, 2009 fa  de 2006), se observ  în structura ocup rii o 

creştere a ponderii celor cu studii superioare, a popula iei ocupate cu nivel de preg tire 

profesional sau de ucenici şi a celor cu nivel gimnazial, în paralel cu o sc dere  a ponderii în 

ocupare a celor cu nivel de instruire liceal şi postliceal. 

 
Tabel 4.4 Structura popula iei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 

Nivelul de instruire 
TOTAL REGIUNE FEMEI 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
superior 10.0 9.8 9.6 10.7 10.8 10.7 10.6 12.3 

postliceal 4.4 4.0 3.8 3.4 4.4 4.3 4.5 3.7 
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Sursa: INS (AMIGO). Date prelucrate dup  Anuarul Statistic al României  
 

Conform datelor pentru 2009 (INS, Anuarul statistic 2010), nivelul mediu  de instruire 

(cumulând nivelurile liceal, postliceal, profesional sau de ucenici) al popula iei ocupate din 
Regiunea Sud Muntenia este mai ridicat decât media pe ar  (61.1% fa  de 59.8%) - v. în 

tabelul 4.5. Regiunea are cea mai mic  pondere a popula iei ocupate cu nivel superior de 

educa ie (numai 10.7%), şi este regiunea cu o pondere a celor cu nivel sc zut de instruire mai 

mare decât media na ional  (28.3% fa  de 24.9 %).  

 
Tabel 4.5 Structura popula iei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel de ar  

 
 
 
 

 
 

Sursa: INS (AMIGO).Date 
prelucrate dup  Anuarul Statistic 

al României 
 

Concluzie: preg tire profesional  şi preg tire gimnazial , mai mari decât media la nivel 

de ar ; preg tire postliceal , preg tire liceal  şi preg tire superioar  mai mic  decât cea 

existent  la nivel na ional.                                                                  

La nivelul anului 2009, structura pe sexe a ocup rii indic  un nivel general de preg tire 

uşor mai ridicat în cazul femeilor. Se constat  în schimb o mai bun  reprezentare a b rba ilor cu 

nivel de preg tire profesional şi de ucenici, comparativ cu femeile. Aceast  constatare poate 

semnifica, pe de o parte, faptul c  şansele de angajare ale femeilor cresc odat  cu creşterea 

nivelului de preg tire profesional , iar pe de alt  parte sugereaz  nevoia unor m suri în sprijinul 

creşterii ocup rii femeilor cu preg tire profesional . 

Structura pe medii reziden iale a ocup rii în 2009 indic  diferen e substan iale între rural şi 

urban: 

 doar 18,29 % din popula ia ocupat  din mediul rural are studii superioare (fa  

de 81,71 % în urban); 

  53,40 % din popula ia ocupat  din mediul rural are un nivel mediu de preg tire 

(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) - fa  46,60 % în urban; 

 mare parte din popula ia ocupat  din mediul rural (86,13 %)  are un nivel sc zut 

de educa ie (gimnazial/primar sau mai pu in) - fa  de numai 13,87 % în urban.  

liceal 32.4 32.7 31.7 31.5 37.3 37.7 36.0 35.5 

Profesional sau de ucenici 26.0 26.2 26.5 26.2 15.0 15.4 15.6 15.8 

gimnazial 18.7 19.3 20.5 21.2 21.6 22.0 23.2 23.7 
primar sau f r  şcoal   8.5 8.0 7.9 7.1 10.9 9.8 10.1 8.9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nivelul de instruire 
ROMANIA FEMEI 

2009 2009 
superior 15.4 17.6 
postliceal 4.3 4.8 
liceal 31.8 34.9 
profesional sau de ucenici 23.6 15.5 
gimnazial 19.1 20.6 
primar sau f r  şcoal   5.8 6.7 

TOTAL 100,0 100,0 
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Datele anuale furnizate de INS, pe baza rezultatelor din Balan a for ei de munca (BFM), 

permit analiza comparativ  la nivel regional şi jude ean a evolu iei în timp a structurii popula iei 

ocupate civile pe principalele activit i ale economiei na ionale.  

Similar cu evolu ia PIB şi VAB pe activit i , structura ocup rii civile la nivelul jude ului 

este marcat  de o pondere mai mare a agriculturii, silviculturii şi a serviciilor comparativ cu 

industria şi construc iile. Se constat  tendin a de sc dere a num rului şi ponderii popula iei 
ocupate în industrie şi construc ii, în paralel cu creşterea în servicii şi în agricultur .  

 

Fig. 4.6.a. 

Populaţia ocupată civilă pe activităţi
- Jud. Ialomita, evoluia 2002-2009-
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Sursa: INS, Anuarul Statistic (Balan a For ei de Munc  - la sfârşitul anilor) 

 
Fig.4.6.b 

Structura populaţiei ocupate civile, pe activităţi
- Jud. Ialomita, evoluia 2002-2009 -
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Sursa: INS, Anuarul Statistic (Balan a For ei de Munc  - la sfârşitul anilor) 

 
Începând cu 2002 se constat  tendin a de sc dere a num rului popula iei ocupate în 

agricultur  pân  în anul 2009, o tendin  de men inere în palier a popula iei ocupate în industrie - 
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cu sc dere în 2009 - în paralel cu creşterea în servicii şi în construc ii pân  în 2008 (dup  care se 

înregistreaz  un uşor regres pentru acestea,  în 2009) (v. fig. 4.6 a şi b).  

Practic, în anul 2009, cu excep ia agriculturii şi serviciilor unde creşte uşor popula ia 

ocupat , la celelalte mari sectoare economice acest indicator este în sc dere fa  de anul 

anterior.  

Totuşi, se men in valori înc  mari ale popula iei ocupate în agricultur , lucru care asociat 

cu alte tendin e poate s  duc  la implica ii asupra procesului de formare profesional , fie ea 

ini ial  sau continu . Criza economic  ce a adus primele semne în a doua parte a anului 2008, a 

afectat şi nivelul serviciilor (sector care ar fi putut prelua personal în c utare de loc de munc ). 

Astfel, în 2009 se înregistreaz  o popula ie ocupat  în servicii mai mic  decât cea înregistrat  la 

nivelul anului 2008. 

 În cadrul industriei, în perioada 2002-2009, se constat  o tendin  de men inere în palier a 

popula iei ocupate. 

 În 2009, pe sectoarele mari de activitate agricultur , silvicultur  şi pescuit, care 

totalizeaz  o pondere de 45,5 % din popula ia ocupat  civil  la nivelul jude ului, 
devanseaz   serviciile (34,2 %). Industria are o pondere de 15,2 % iar construc iile 5,1 %. 

În perioada 2006-2009, în jude ul Ialomi a cel mai reprezentativ sector este agricultura, 

cu ponderea cea mai mare în economie. 

 

Principalele constat ri din analiza evolu iei la nivelul ocupa iilor relevante pentru 
înv mântul profesional şi liceal tehnologic 

 

Profilul dominant la nivel regional al cererii de for  de munc  pare s  fie dat de 

urm toarele domenii (în ordinea descresc toare a num rului de locuri de munc  vacante la nivel 

regional): activitatea de servicii administrative, s n tate şi asisten  social , administra ie 
public  şi ap rare, asigur ri sociale din sistemul public, intermedieri financiare şi 

asigur ri, transport şi depozitare, construc ii (anexa 3f- din PLAI) 

 

Anexa 3f RATA LOCURILOR DE MUNC  VACANTE, PE ACTIVIT I ALE  ECONOMIEI 
NA IONALE, ÎN ANUL 2009 

 

Grupe majore de ocupa ii Total 
MACROREGIUNEA 3 

Sud-
Muntenia 

Bucureşti-
Ilfov 

Total 0,88 0,86 1,14 
Agricultur , silvicultur , pescuit 1,42 0,49 1,47 
Industrie total 0,64 0,69 0,61 

Industrie extractiva 0,06 0,03 0,17 
Industrie prelucratoare 0,72 0,75 0,73 
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Grupe majore de ocupa ii Total 
MACROREGIUNEA 3 

Sud-
Muntenia 

Bucureşti-
Ilfov 

Produc ia şi furnizarea de energie 
electric  şi termic , gaze, ap  

cald  şi aer condi ionat 
0,27 0,39 0,09 

Distribu ia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activit i de 

decontaminare 
0,05 1,01 0,23 

Construc ii 0,60 0,65 0,72 
Comer  cu ridicata şi cu am nuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

0,22 0,19 0,33 

Transport şi depozitare 0,43 1,07 0,31 
Hoteluri si restaurante 0,40 0,75 0,27 
Informa ii şi comunica ii 0,54 0,40 0,72 
Intermedieri financiare şi asigur ri 0,97 1,27 0,81 
Tranzac ii imobiliare 0,20 0,46 0,18 
Activit i profesionale, ştiin ifice şi 
tehnice 0,95 0,89 0,78 

Activit i de servicii administrative 
şi activit i de servicii suport 0,73 2,85 0,55 

Administra ie public  şi ap rare; 
asigur ri sociale din sistemul public 2,14 2,00 3,39 

Înv mânt 0,56 0,22 2,09 
S n tate şi asisten  social  3,42 2,01 6,02 
Activit i de spectacole, culturale şi 
recreative 0,94 1,21 1,24 

Alte activit i de servicii 0,54 0,75 1,57 
 
Sursa:  Anuarul Statistic al României 2010 (Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă 
vacante - 2009). 
 

Evolu ia diferit  a acestor domenii este prezentat  mai jos şi sintetizat  în tabelul  
detaliat.  

 
Tab:  4.2.1.1. Tendinţa de echilibrare a balanţei locuri de muncă vacante-şomaj  

   

Domeniul de 
preg tire - ruta 

progresiv  

Tendin  
locuri 
munc  
vacante 

Tendin  
şomeri 

Diferen  
locuri 

vacante-
şomeri 

Ocupa ii / grupe de ocupa ii 
relevante 

(prin nr. de locuri de munc  vacante 
în cadrul domeniului) 

Construc ii, 
instala ii şi 
lucr ri publice 

 
↑IL 

 
 IL (-) IL 

Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori 
OBS. Sector caracterizat prin 
fluctuaţii sezoniere 

Comer  ↑ IL ↑ IL      (-) IL Vânz tori 

Turism  şi 
alimenta ie 
public  

 
↑IL 

 

 
 IL 

 
(-) IL 

 

Osp tari şi barmani, Buc tari, 
Patiseri 

Industrie 
alimentar   IL ↑ IL (-) IL 

Operatori la maşinile de fabricare a 
pâinii, paste f inoase, produse 
patiserie, Brutari 
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Agricultur  ↑ IL ↑ IL (-) IL  

Mecanic  IL 
 

↑ IL 
 

(-) IL 

Constructori montatori structuri 
metalice; Conduc tor auto; Mecanic 
auto; Operatori prelucr tori la maşini 
unelte  

Industrie textil  
şi piel rie  IL IL 

 
(-) IL 

 

Lucr tori în industria textil  şi 
confec ii; 
Operatori la maşini si utilaje pentru 
industria confec iilor  

Fabricarea 
produselor din 
lemn 

 IL IL 
 

(-) IL 
 

Meseriaşi şi lucr tori în tratarea şi 
prelucrarea lemnului;  

Electric  IL 
 

↑ IL 
 

(-) IL 

 Electricieni montatori şi reparatori 
de linii electrice aeriene şi 
subterane; Electricieni în construc ii;  
Electrician auto  

Electromecanic   IL 
 

↑ IL 
 

(-) IL 
Electromecanici montatori şi 
reparatori de aparate şi 
echipamente electrice şi energetice;   

 Nr. locuri de munc  vacante, nr. şomeri: ↑ creştere,  sc dere,  aprox. constant 
 Diferen  locuri vacante-şomeri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ; ≈ tendin  de 
echilibrare 

 
Domenii cu dinamic  pozitiv  şi poten ial de absor ie pe pia a muncii: comer , 

construc ii, instala ii şi lucr ri publice, turism şi alimenta ie public , caracterizate printr-o 

balan  locuri de munc  - şomeri cu tendin  de echilibrare, locuri de munc  în creştere pentru 

comer  şi construc ii, şomaj în creştere şi locuri de munc  în sc dere, dar c tre un punct de 

echilibru  - atât pe ansamblul regiunii cât şi în majoritatea jude elor. 

Industrie alimentar : locurile de munc  vacante în sc dere, num rul de şomeri în 

creştere, rezultând o balan  locuri de munc  - şomaj  negativ . 

             Turism şi alimenta ie public : num r de locuri vacante în creştere, num r şomeri 

aproximativ constant, balan  locuri de munc  - şomaj negativ . 

Mecanic : num r de locuri vacante în sc dere, num r şomeri în creştere, balan  locuri 

de munc  - şomaj negativ . Mecanica este domeniul care înregistreaz  o balan  negativ , cu 

un num r semnificativ de locuri de munc  vacante, dar şi de şomeri, intra i în eviden e (cel mai 

mare num r de locuri de munc  vacante în 2008 la nivel regional; cel mai mare num r de şomeri 

în toate jude ele). Din evolu ia 2004-2009, se desprinde tendin a uşoar  de creştere a locurilor de 

munc  vacante şi o alternan  descreştere - creştere a num rului de şomeri în mecanic  - la nivel 

regional şi în majoritatea jude elor. Raportul locuri de munc  - şomeri r mâne puternic deficitar,  

tendin  de uşoar  ameliorare sesizat  anul trecut, fiind îns  anulat  în momentul acestei analize. 

Domeniile electric şi electromecanic înregistreaz , la nivel regional şi în majoritatea 

jude elor, pentru anii 2008-2009, o creştere a locurilor de munc  vacante şi a num rului de 

şomeri, care se îndrept  c tre o echilibrare, îns  urmat  în 2008 de o creştere a ecartului 
între num rul de intr ri în şomaj şi locurile de munc  vacante. Raportul locuri de munc  - 

şomeri r mâne deficitar.  
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Industria textil  şi a piel riei se confrunt  cu dificult i concretizate prin num r de  

locuri de munc  aproximativ constant şi prin şomaj în uşoar  sc dere, care anuleaz  tendin a de 

echilibrare a balan ei locuri de munc  vacante - şomaj sesizat  pentru anul 2009.  

Fabricarea produselor din lemn se caracterizata prin sc derea  locurilor de munc  în 

paralel cu şomajul, rezultând o balan  negativ  - la nivelul jude ului, balan  negativ  ce apare şi 

la nivelul regiuni. 

Domeniul materialelor de construc ii, cunoaşte o evolu ie fluctuant , reuşindu-se la 

momentul anului 2007 o echilibrare aproape perfect  a balan ei locuri de munc  - şomeri, urmat  

îns  în anul 2008 - 2009 de o descreştere a num rului de locuri vacante şi de o creştere 

deosebit  a şomajului, rezultând o balan  negativ , cu un excedent foarte mare de for  de 

munc . Sesiz m totuşi faptul c  num rul de înregistr ri în şomaj al absolven ilor calific rilor din 

acest domeniu este înc  mic. 

Referitor la analiza evolu iei în agricultur , tendin a num rului de locurilor de munc  

este în uşoar  creştere, dar totodat  se eviden iaz  şi o creştere a num rului de şomeri, 

rezultând o balan  negativ  (sector caracterizat prin fluctua ii sezoniere). 

În eviden ele AJOFM Ialomi a se observ  în domeniul construc iilor, o creştere a 

num rului de  locuri de munc  vacante, a şomerilor necalifica i, num r de şomeri constant, 

balan a locuri de munc  - şomeri fiind negativ . 

 Creşterea num rului de şomeri, în ciuda creşterii locurilor de munc  vacante, în cazul 

comer ului ar putea avea drept cauz  nepotriviri între exigen ele angajatorilor şi competen ele 

persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc .  

 

CONCLUZII DIN ANALIZA PIE EI MUNCII 
 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educa ie 

este mai sc zut:  
 Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel sc zut de educa ie (cu cel mult  

înv mânt gimnazial) este mai mare decât la nivel na ional;  

 In Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel 

na ional pentru persoanele cu nivel sc zut de preg tire (cu cel mult înv mânt 

gimnazial);  

 La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel sc zut de educa ie este de 

sensibil mai mic  decât cea a b rba ilor; 

 Tendin  de creştere a ponderii în ocupare a popula iei cu studii superioare şi a celor cu 

nivel de pregătire liceal şi de sc dere  a ponderii cu nivel scăzut de pregătire (cel mult 

gimazial);  

 Nivelul mediu de instruire al popula iei ocupate din regiune este mai ridicat decât 
media pe ar  (conf. datelor pentru 2007): 
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 Regiunea Sud Muntenia are cea mai mic  pondere a popula iei ocupate cu studii de 

nivel superior; 

 Sud Muntenia este regiunea cu ponderea celor cu nivel sc zut de instruire mai mare 

decât media na ional ; 

 Un nivel general de preg tire  mai ridicat în cazul femeilor, în structura pe sexe a 

ocup rii (pentru nivelurile liceal, postliceal si superior), în paralel cu o mai bun  

reprezentare a b rba ilor cu nivel de preg tire profesional şi de ucenici - constat ri care 

men in urm toarele afirma ii:  

 Şansele de angajare ale femeilor cresc odată cu creşterea nivelului de pregătire: se 

impune luarea unor măsuri în sprijinul creşterii nivelului de calificare al femeilor; 

 Discrepan e majore între rural şi urban, privind nivelul de educa ie al popula iei 
ocupate (2009). 

 

IMPLICA IILE PENTRU ÎPT  
 Sc derea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel na ional, şomajul  

ridicat al şomajului tinerilor şi şomajul de lung  durat  - oblig  sistemul de ÎPT la: 

 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pie ei muncii; 

 ac iuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

 abordarea integrat  a form rii profesionale ini iale şi continue, din perspectiva înv rii pe 

parcursul întregii vie i; 

 implicarea în programele de m suri active pentru ocuparea for ei de munc , în special în 

cele privind oferirea unei noi calific ri tinerilor care nu şi-au g sit un loc de munc  dup  

absolvirea şcolii;  

 parteneriate active cu agen ii economici, Agen ia Jude ean  de Ocupare a For ei de 

Munc , autorit i şi alte organiza ii care pot contribui la integrarea socio - profesional  a 

absolven ilor – prioritate permanent  a managementului şcolar; 

 Participarea sc zut  a for ei de munc  la programe de formare continu  - în contrast cu 

nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salaria i, şomeri), rezultând din mobilitatea 

ocupa ional  accentuat  de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi 

adecvare a competen elor la cerin ele în schimbare la locul de munc , etc. - ofer  şcolilor 

oportunitatea unei implic rii active ca furnizori de formare pentru adul i, având în vedere: 

 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competen e pentru 

adaptarea la schimb rile tehnologice şi organiza ionale din întreprinderi; 

 adecvarea calific rii cu locul de munc ; 

 reconversia profesional  în func ie de nevoile pie ei muncii; 
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 recunoaşterea şi valorificarea experien ei profesionale şi a competen elor dobândite pe 

cale formal  şi informal ; 

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor int  (ex. programe de 

formare la distan , consultan , etc.); 

 Evolu iile sectoriale în plan ocupa ional şi prognozele privind cererea şi oferta pe 
termen lung - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificare strategic  pe termen lung a ofertei de calificare, corelat  la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), jude ean (PLAI), unitate şcolar  (PAS)1; 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 

calificare rezultate din prognoz ; 

 Planurile de şcolarizare trebuie s  reflecte ponderea crescut  a serviciilor, calific rile 

necesare ramurilor industriale cu poten ial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de 

calificare şi noile tehnologii), priorit ile strategice sectoriale pentru agricultur  şi 

dezvoltarea rural .  

 Priorit ile strategice sectoriale pentru agricultur  şi dezvoltarea rural  vizeaz  

modernizarea  agriculturii şi diversificarea activit ilor economice în mediul rural şi implic  din 

partea şcolilor din domeniu, în parteneriat to i cu factorii interesa i: 

 Preg tirea tinerilor pentru exploatarea eficient  a poten ialului agricol – presupune 

creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competen e integrate pentru exploatarea şi 

managementul fermei, procesarea primar  a produselor agro - alimentare) şi a num rului 

de clase inând cont de suprafe ele mari de p mânt arabil, num rul de societ i agricole şi 

num rul mare de investitori str ini, respectiv unit i şcolare cu dotare prin proiectul Phare 

TVET pe acest domeniu; 

 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologic , promovarea 

agroturismului, a meşteşugurilor tradi ionale, valorificarea resurselor locale prin mica 

industrie şi dezvoltarea serviciilor; 

 Implicarea în programe de formare continu  pe dou  componente: 

- formarea competen elor necesare unei agriculturi competitive; 

- reconversia excedentului de for  de munc  din agricultur  spre alte activit i; 

 Decalajele privind nivelul de educa ie în mediul rural fa  de urban - oblig  la: 

 M suri sistemice pentru creşterea general  a calit ii înv mântului rural; 

 Asigurarea accesului egal la educa ie în condi ii de calitate;  

 M suri de sprijin pentru continuarea studiilor de c tre elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social. 

                                                            
1
 PRAI – Plan regional de acţiune pentru înv ţ mântul profesional şi tehnic 

   PLAI – Plan local de acţiune  
   PAS   – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţional  adaptat pentru ÎPT) 
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PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDE EAN 

Contextul european de politici în educa ie şi formare profesional ;  implica ii pentru ÎPT 
jude ean 

 Cei 4 piloni ai strategiei comune de ocupare a for ei de munc  (Procesul 

Luxemburg), adopta i în Planul Na ional de Ocupare: 

 implic , din partea sistemului educa ional şi de formare profesional , m suri adecvate vizând: 

creşterea şanselor de ocupare a absolven ilor, dezvoltarea competen elor antreprenoriale,  

creşterea adaptabilit ii for ei de munc  şi promovarea şanselor egale pentru participare la 

pia a muncii; 

 invit  la creşterea implic rii şcolilor din ÎPT în programe de m suri active pentru ocuparea 

for ei de munc ; 

 constituie repere obligatorii pentru şcolile interesate în accesarea programelor UE pentru 

dezvoltarea resurselor umane. 

 

 Asumarea contribu iei ÎPT la obiectivul strategic al UE pentru 2010 (Lisabona) 

presupune în primul rând: 

 promovarea la toate nivelurile de educa ie şi formarea noilor competen e de baz  (tehnologia 

informa iei şi comunic rii, limbi str ine, cultur  tehnologic , spirit antreprenorial şi 

competen ele sociale); 

 promovarea prioritar  a calific rilor/competen elor care contribuie la economia bazat  pe 

cunoaştere; 

 promovarea competitivit ii for ei de munc  prin creşterea calit ii preg tirii şi a nivelului de 

calificare. 

  

 Alinierea la sistemul de indicatori structurali defini i pentru sistemele de educa ie şi 

formare profesional  din UE şi adoptarea indicatorilor de referin  pentru 2010 (Benchmarks) - 

necesit : 

 m suri corelate la nivel na ional şi regional pentru alinierea la indicatorii UE; definirea şi 

raportarea unitar  a indicatorilor statistici; 

 adoptarea la toate de nivelurile de planificare a unor inte şi m suri adecvate pentru 

apropierea de indicatori de referin  UE, m surarea sistematic  a progresului în îndeplinirea 

indicatorilor propuşi.  

Contextul demografic: 

 Se re in implica iile severe ale sc derii demografice, îndeosebi a popula iei şcolare, în paralel 

cu fenomenul de îmb trânire demografic , de care trebuie s  se in  cont în planificarea 

ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 
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Raportul num r elevi/num r norme didactice, relativ sc zut în prezent,  poate deveni critic din 

perspectiva declinului demografic şi a introducerii finan rii per elev – preseaz  în favoarea 

m surilor de optimizare a ofertei şi a gestion rii resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul 

unor re ele de şcoli şi/sau constituirea de consor ii de şcoli.  

Resursele umane din ÎPT 

 Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri califica i este relativ bun în majoritatea 

jude elor regiunii. Se constat  îns  dificultăţi în acoperirea cu titulari  în unele domenii cum ar fi: 

profesori şi maiştri în comer /turism şi alimenta ie, construc ii, industrie alimentar , 

agricultur /veterinar /zootehnie, electronic  şi automatiz ri, etc. – situa ie care genereaz  adesea 

o fluctua ie mare a personalului încadrat  pe posturile respective.  

  M surile privind  dezvoltarea profesional  a personalului didactic din ÎPT trebuie s  

vizeze: 

 competenţele metodice (v. noile cerin e şi schimb rile introduse prin reformele din ÎPT);  

 actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimb rile 

organiza ionale din mediul economic. 

 Ponderea important  a popula iei ocupate în educa ie în prezent şi impactul reducerilor de 

activitate pe fondul reducerii popula iei şcolare oblig  la identificarea şi planificarea unor m suri 

adecvate (mobilitate în cadrul sistemului, reconversie profesional , etc.).  

Resursele materiale şi condi iile de înv are  

Situa ia bazei materiale a unit ilor şcolare din ÎPT reprezint  o problem  prioritar , din 

perspectiva normelor obligatorii de siguran , igien  şi confort ale elevilor, a standardelor de 

preg tire şi exigen elor unui înv mânt centrat pe elev: 

 necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii (spa ii de curs, 

laboratoare, ateliere, infrastructura de utilit i) şi de dotare cu echipamente de laborator şi 

instruire practic .  

 

Mecanismele decizionale şi descentralizarea func ional  în ÎPT 

În aten ia deciden ilor se re in recomand rile privind: 

 Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în  

planificarea ofertei şi antrenarea sporit  a acestora în procesele decizionale;  

 Sus inerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare a calit ii; 
 Promovarea re elelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru stimularea 

progresului în raport cu un set comun de indicatori de referin  şi adoptarea celor mai bune 

practici (benchmarking); 

 Adoptarea planific rii prin PAS (planuri de ac iune ale şcolilor) corelate cu planurile regionale 

şi locale (PRAI şi PLAI) de c tre toate unit ile de ÎPT. 

Serviciile de orientare şi consiliere 
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 Necesitatea unor m suri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calit ii serviciilor de 

orientare şi consiliere, cu privire la num rul de ore de consiliere/elev, num rul de elevi  testa i 

aptitudinal şi consilia i pentru o decizie informat  în alegerea carierei, respectiv a traseului de 

preg tire;   

 De asemenea, se recomand  adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator 

calitativ de evaluare a activit ii serviciilor de orientare şi consiliere. 

 

Rata net  de cuprindere în educa ie este uşor sub media regiunii. În ciuda unei tendin e de 

creştere a ratei nete de cuprindere în înv mântul secundar superior, valorile înregistrate  

sugereaz  un decalaj semnificativ fa  de benchmark-ul UE pentru 2010 (cel pu in 85 % dintre cei 

în vârst  de 22 de ani s  fie absolvit cel pu in înv mântul secundar superior).  

 

Gradul de cuprindere în educa ie este uşor sub media regiunii, cu excep ia grupei de vârst  19-

23 ani. Concluziile privind rata net  şi gradul de cuprindere în educa ie conduc la nevoia unor 

m suri de creştere a accesului la educa ie pentru elevii din mediul rural. 

 

Ratele de tranzi ie în înv mântul liceal şi profesional eviden iaz  un procent ridicat de elevi 

care nu continu  studiile dup  clasa a VIII-a. Acest lucru constituie motiv de îngrijorare, fa  de 

care, în aria sa de competen , ÎPT poate r spunde prin:  

 m suri combinate pentru asigurarea accesului la educa ie (rural, categorii dezavantajate), 

servicii de orientare şi consiliere, etc. 

 

 Planificarea în ÎPT şi tehnic va avea în vedere stabilirea unor inte m surabile privind 
ratele de tranzi ie la urm torul nivel de calificare, care s  in  cont de politicile educa ionale, 

finalit ile în plan ocupa ional pe fiecare traseu şi nivel de preg tire, dar şi de specificul şi 

interesele particulare ale grupului int . 

Un prim reper în calcularea acestor inte îl reprezint  benchmark-urile adoptate de UE 

pentru 2010, privind rata abandonului şcolar timpuriu (s  nu dep şeasc  10%), respectiv rata de 

absolvire a înv mântului secundar superior (cel pu in 85 % dintre cei în vârst  de 22 de ani). 

Pornind de la acestea şi având în vedere c  rata de tranzi ie dup  clasa a VIII-a în jude ul 

Ialomi a este de 102,7 % (2009 - 2010), rezult  c  pentru ÎPT, apropierea de indicatorul privind 

abandonul şcolar timpuriu presupune:  

 adoptarea unei inte pentru rata de tranzi ie dup  clasa a X-a, de cel pu in 95 % din 

absolven ii înv mântului obligatoriu care continu  studiile în ciclul superior al liceului; 

 NB. Realizarea indicatorilor propuşi privind tranzi ia la urm torul nivel de educa ie presupune ca 

intr rile pe traseele de formare s  fie planificate în func ie de finalit ile (ieşirile) vizate 
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dup  fiecare nivel de calificare şi este condi ionat  de m suri coordonate la nivelul 
re elei şcolare 

Abandonul şcolar  
 Deşi ratele de abandon depăşesc puţin media naţională, la toate nivelurile de educaţie, 

tendin ele la nivel regional par s  indice o ameliorare a abandonului în cazul înv mântului liceal 

şi profesional, urmare a extinderii duratei înv mântului obligatoriu şi a m surilor înso itoare 

privind accesul la educa ie. Având în vedere evolu ia oscilant  a indicatorului şi valorile mari 

înregistrate pe parcursul intervalului (ex. 3 % în 2009/2010 în înv mântul liceal şi 10,9 % în 

înv mântul profesional), abandonul continuă să reprezinte motiv de îngrijorare în special în ÎPT,  

în mediul rural şi în cazul categoriilor dezavantajate. 

 În consecin , se recomand :  

 monitorizarea atent  a indicatorului (abandon şcolar); 

 eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit în ÎPT, în special în mediul 

rural, în comunit ile etnice dezavantajate, în zonele afectate de migrarea popula iei, etc. 

Rata de p r sire timpurie a sistemului de educa ie (tinerii din grupa de vârst  18-24 de ani 

care au p r sit sistemul de educa ie, cu cel mult înv mântul secundar inferior - maxim ISCED 2 

absolvit). 

 Pentru acest indicator, nu sunt disponibile date statistice la nivel regional. Deşi în sc dere, 

rata de p r sire timpurie a sistemului de educa ie la nivel na ional  (19 % în 2006) este de 

aproape dou  ori mai mare decât ţinta UE (benchmark) care prevede o rat  medie de abandon 

şcolar timpuriu de maxim 10 %, pân  în 2010. Corelat cu ratele de cuprindere mai mici şi de 

abandon pu in mai mari înregistrate la nivel regional decât la nivel na ional, se poate estima o 

rat  de p r sire timpurie semnificativ  şi la nivel regional.  

 

Nivel sc zut al competen elor cheie, constatat înc  de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special 

în ceea ce priveşte o parte din elevii ÎPT - începând cu competen ele de baz  “tradi ionale” 

(matematice, de comunicare, etc.) şi continuând cu competen ele de înv are, capacitatea de 

gândire critic  şi rezolvarea de probleme, de rela ionare interpersonal , etc. - necesit  din partea 

şcolilor un efort sporit având în vedere: 

 înv area centrat  pe elev, urm rirea şi încurajarea progresului individual;  

 programe remediale pentru elevii cu dificult i de înv are (în special cei din categorii 

defavorizate); 

 facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc. 

 

Rata de participare în formarea continu  a popula iei adulte (25 - 64 ani) 

 În anul 2010- 2011 doar Şcoala Postliceal  Sanitar  Slobozia este autorizat  pentru 

formarea adul ilor. Acest lucru dovedeşte c  implicarea şcolilor din ÎPT în formarea adul ilor 
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nu reflect  poten ialul acestora. Se recomand  accesarea proiectelor FSE POSDRU pentru 

autorizare ca furnizor de formare continu  a şcolilor ÎPT.  

 Având în vedere constat rile privind rata de cuprindere şi abandonul şcolar în 

înv mântul obligatoriu, şcolile din ÎPT sunt chemate să se implice activ în programele de „A 
doua şans ” - adresate prioritar grupurilor ţintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea 

pregătirii generale,  tinerii respectivi să primească şi o calificare.  

 

Indicatori de impact 

Din analiza indicatorilor care pot m sura impactul ÎPT în plan ocupa ional se constat : 

  Rata şomajului BIM aflat  în sc dere, se men ine mai ridicat  decât la nivel 
na ional;  

 Rata şomajului mai ridicat  în mediul urban;  

 Şomajul BIM este  mai mare în cazul b rba ilor;  
 Rata ridicat  a şomajului tinerilor (raportat la popula ia activ , 15 - 24 ani): 23,9%, 

mai mare decât cea la nivel na ional (20,1 %) şi european (UE-27: 15,5 %). 

 Se recomand : 

 Adoptarea de c tre ÎPT a unei inte ambi ioase de reducere a şomajului tinerilor din grupa 

de vârst  15 - 24 de ani - indicator de impact care poate fi m surat pe baza datelor 

statistice disponibile la nivel regional, (cu rezerva c  nu este diferen iat pentru tinerii proveni i 

din ÎPT); 

 Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inser iei profesionale a absolven ilor prin: 

 colaborarea între ministere în vederea compatibiliz rii bazelor de date din şomaj cu noile 

trasee şi finalit i ale sistemului de educa ie şi formare profesional ; 

 sondaje periodice în rândul absolven ilor şi angajatorilor vizând inser ia profesional , 

gradul de utilizare a competen elor şi alte informa ii utile privind finalit ile sistemului de 

educa ie şi formare profesional : 

 sondaje proprii efectuate direct de c tre şcoli;  

 sondaje reprezentative pentru re eaua şcolar  la nivel local/regional prin intermediul 

unor organiza ii/institu ii specializate; 

 Implicarea ÎPT în programe de m suri active de ocupare, prioritar în sprijinul tinerilor care 

dup  6 luni de la absolvire nu se integreaz  pe pia a muncii. 

 

Concluzii din analiza ofertei ÎPT curente  

 

Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de coordonare 

pe baza colabor rii şcolilor în re ea pentru optimizarea ofertei, având în vedere: 

- acoperirea ra ional  a nevoilor de calificare în teritoriu; 
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- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul l rgirii gamei de calific ri pentru care poate 

opta elevul în zon ; 

- utilizarea optim  a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficien ei şi calit ii 

serviciilor; 

- solu iile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educa ie şi continu rii studiilor la nivelul 

urm tor  de calificare, în condi ii de şanse egale (acces, calitate, varietate de op iuni). 
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2.2. ANALIZA P.E.S.T.E. (POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, TEHNOLOGIC, ECOLOGIC) 
 

CONTEXTUL POLITIC 

      Din punct de vedere  legislativ  şi organizatoric, înv mântul preuniversitar românesc este 

reglementat prin urm toarele documente: 

 Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011 cu modific rile i completarile ulterioare; 

 Statutul personalului didactic; 

 Regulamentul – cadru de organizare şi func ionare a unit ilor de înv mânt 

preuniversitar OMENCS 5079/31.08.2016; 

 Ordinul M.E.N.C. . nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului elevului; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii 

educa iei; 

 O.M.E.C.I. nr. 4889/8.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calit ii 

în educa ie şi formarea profesional  la nivelul re elei înv mântului profesional şi tehnic; 

 Metodologia form rii continue a personalului didactic din înv mântul preuniversitar 

conform OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

 Ordin nr. 3151/31.01.2017, pentru modificarea i completarea Metodologiei - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din înv mântul preuniversitar; 

 Alte ordine, note, notific ri şi preciz ri M.E.N./ M.E.N.C.S 

 
CONTEXTUL  ECONOMIC 

        Raport rile anuale ale A.J.O.F.M. demonstreaz  dificult ile întâmpinate de absolven ii 

înv mântului preuniversitar în a se încadra pe pia a muncii. Din analiza inser iei profesionale a 

absolven ilor din 2017, rezult  c  cea mai mare parte, în procent de 43,75 %, sunt asista i social 

sau în c utarea unui loc de munc , neg sindu-şi un loc de munc  în calificarea ob inut , deşi au 

ob inut certificat de competen e profesionale nivel 3 si 4.  

  Situa ia material  precar  a p rin ilor multor elevi are consecin e negative asupra 

interesului acestora fa  de şcoal . Pe mul i elevi i-a mobilizat şi sus inut în sistemul de 

înv mânt ajutorul guvernamental ,,Bani de liceu„‟, i ,,Bursa profesionala” (38,46 %), altfel 

procentul abandonului şcolar era mult mai mare.  

O alt  problem  pentru unitatea noastr  o constituie şi num rul mare de elevi navetişti. În 

anul colar 2016-2017 - 77,70% din popula ia colar  de la înv mântul de zi, reprezint  elevii 

din mediul rural, iar pentru cei care au depus cereri de decont au fost alocate fonduri de 

decontare a abonamentelor. 
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  Din totalul de 80 elevi absolven i (45 liceu, 35 înv mânt profesional) ai promo iei 2017, 

13 (9 înv mânt profesional, 4 liceu) au continuat studiile în înv mântul liceal, postliceal, 

superior de stat şi particular, iar procentul de angajare a absolven ilor a fost de 25 %.  

  Efectul factorilor economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat 

pân  la abandon şcolar. 

 
CONTEXTUL SOCIAL 

În urma chestion rii elevilor, realizate de CEAC în anul şcolar 2017- 2018, în privin a 

nivelului educa ional al familiei, se constat  c  cel pu in 1,96 % dintre p rin i au studii superioare, 

53,61 % au studii medii, 40,04 % au studii generale şi 4,37 % nu au studiile generale finalizate.  

Mul i p rin i sunt f r  ocupa ie, al ii lucreaz  în agricultur  sau sunt pleca i în str in tate 

ceea ce se reflect  în situa ia şcolar  şi disciplinar  a elevilor, deşi conducerea şcolii, dirigin ii şi 

profesorii depun toate eforturile pentru ameliorarea acesteia şi ob inerea unor rezultate 

satisf c toare. 

De asemenea, neimplicarea p rin ilor în procesul instructiv-educativ este o problem  

major  a şcolii, cu efecte negative pe termen lung şi asupra rezultatelor şcolare. 

La nivel demografic se observ  o continu  diminuare a popula iei şcolare, cu efecte pe 

termen mediu şi lung asupra unit ii de înv mânt. Dac  în anul şcolar 2012 - 2013 func ion m 

cu 35 de clase, în anul şcolar 2013 – 2014 cu 29 de clase, în anul şcolar 2014 – 2015 cu 25 de 

clase,  în anul şcolar 2015 – 2016 cu 24 de clase, în anul şcolar 2016 – 2017 cu 23 clase planul 

de şcolarizare realizat in anul şcolar 2017 – 2018 cuprinde un num r de 24 clase (din care 4 sunt 

de frecven  redus  iar o clas  de înv mânt profesional nu s-a realizat). S-a constatat şi 

sc derea num rului mediu de elevi pe  clase, astfel: în anul şcolar 2012 – 2013, 24,91 

elevi/clas ; în anul şcolar 2013 – 2014, 23,32 elevi/clas ; în anul şcolar 2014 – 2015, 22,28 

elevi/clas ; în anul colar 2015-2016, 22,83 elevi/clas , în 2016-2017, 23,74. 

        Se cere conjugarea eforturilor personalului didactic, dar şi al comunit ii pentru a sprijini 

elevii în continuarea studiilor. 

 
CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

       Din punct de vedere tehnologic, se remarc  introducerea la scar  tot mai larg  a 

echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile înv mântului preuniversitar. 

Posibiltatea real  a folosirii soft-urilor educa ionale în procesul instructiv educativ reprezint  un 

avantaj suplimentar, îns  nu exist  fonduri pentru achizi ionarea acestora. 

        Accesul elevilor la INTERNET reprezint  o oportunitate pentru sistemul educa ional actual. 

Liceul nostru dispune de 2 cabinete de informatic , cu 2 re ele de calculatoare performante, care 

au permis modernizarea procesului de înv mânt. Majoritatea cadrelor didactice au dobândit 
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abilit i de integrare a calculatorului în predare, majoritatea cadrelor didactice au absolvit cursuri 

de utilizare a tehnologiei informatice. 

În anul colar 2016-2017 a fost renovat  i amenajat  biblioteca colar , s-a realizat  

hidroizola ia în zona cl diri ateliere, bibliotec  i sal  sport, s-a înlocuit tronsonul instala iei 

termice în corp ateliere i cabinetele directorilor, a fost montat sistem de supraveghere audio-

video în 7 s li, au fost renovate 4 s li de clas . Din fonduri ob inute prin sponsorizare s-au 

înlocuit, în cabinetul  de fizic , laptopul i videoproiectorul. 

 

CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

Pe m sur  ce tehnologia se perfec ioneaz , stilul nostru de via  se schimb . 

Preocup rile în domeniul ecologic, din grija fa  de genera iile viitoare, au în vedere reducerea 

polu rii, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.  

În acest sens şcoala noastr  particip  la programe de educa ie ecologic  şi civic  ini iate 

de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Programul LEAF, Educa ia pentru s n tate, Stil de 

via  s n tos!, Protejeaz - i viitorul azi!). 
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2.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

2.3.1. PREDAREA ŞI ÎNV AREA 
 
Din perspectiva dezvolt rii durabile şi a globaliz rii educa iei, pentru a crea premisele 

necesare calit ii în educa ie şi a utiliz rii eficiente a resurselor, Liceul Tehnologic „Mihai 

Eminescu” îşi propune în esen , ca printr-o îmbinare echilibrat  a tradi iei cu inova ia şi 

continuitatea consecvent ascendent , s  formeze tinerii pentru via  şi pia a muncii, s  

promoveze dezvoltarea personal  a elevilor şi ameliorarea situa iei şcolare. 

Calitatea educa iei reprezint  o prioritate permanent  pentru şcoala noastr  şi pentru 

atingerea standardelor de calitate ne propunem dezvoltarea personal  a elevilor, creşterea 

gradului de implicare a familiei şi a comunit ii locale, îmbun t irea continu  a rezultatelor în 

educa ie. 

Ne propunem: 

 modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire; 

 elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultur  

general ; 

 creşterea gradului de implicare a familiei şi a comunit ii locale; 

 antrenarea unui num r mai mare de cadre didactice, ca grup de ini iativ , în aplicarea 

unor strategii didactice corespunz toare fiec rei discipline şi adaptarea lor în func ie de 

colectivul de elevi; 

 motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a informa iei; 

 abordarea interdisciplinar  a con inuturilor şi elaborarea de op ionale care s  vizeze 

dezvoltarea personal  a elevilor; 

 formarea continu  a profesorilor. 

Existen a programelor centrate pe activit ile elevului au determinat un anumit sens al 

schimb rii în didactica fiec rei discipline. Orientarea modern  a strategiilor didactice permite 

elevului s  exprime puncte de vedere proprii, s  realizeze un schimb de idei cu ceilal i, s  

argumenteze, s  pun  întreb ri cu scopul de a întelege s  coopereze în rezolvarea problemelor 

şi a sarcinilor de lucru. 

 Profesorul faciliteaz  şi modereaz  înv area, ajut  elevii s  în eleag  şi s  explice puncte 

de vedere în înv are. 

 Elevii au dobândit capacitatea de a se documenta, de a prospecta, de a planifica, de a 

utiliza internetul şi e-mailul, au achizi ionat cunoştinte noi, şi-au format noi deprinderi de a 

manipula materialul informatic sau cel specific domeniilor de activitate, de a analiza şi sintetiza. 

 Elevii au deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulat la orele de limbi str ine în 

situa ii concrete de comunicare, au deprins modul de lucru în echip , au devenit mai motiva i, mai 

responsabili. 
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 Fiecare catedr  şi-a analizat activitatea de predare-înv are prin fixarea punctelor tari şi 

slabe ale acestui proces şi a întocmit planuri de îmbun t ire a înv rii. 

În urma strângerii informa iilor, colect rii şi analiz rii datelor, concluzion m: 

 

Puncte Tari 

 Oferta educa ional  adaptat  la nevoile de formare identificate pe pia a muncii;  

 Aplicarea unui curriculum echilibrat prin armonizarea curricumului na ional cu cel local ; 

 Profesorii stabilesc strategiile de predare-înv are în func ie de standardele de preg tire 

profesional , de specificul fiec rui colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, interes) de 

rezultatele la testele ini iale şi sumative, de progresul elevilor; 

 A crescut num rul profesorilor care au adoptat strategiile didactice în scopul înv rii 

centrate pe elev; 

 S-a urm rit promovarea egalit ii şanselor, evitarea unor atitudini discriminatorii; 

 Prin activit ile de înv are s-a urm rit facilitarea comunic rii profesor-elev, elev-elev şi 

dezvoltarea capacit ii de lucru în echip  şi dezvoltarea la elevi a unor abilit i practice; 

 Mijloacele de înv mânt existente în şcoal  sunt valorificate eficient; 

 Asigurarea unei evalu ri ritmice, adecvate şi exacte; 

 

Puncte Slabe  

 Procedurile interne de evaluare a rezultatelor şcolare şi de m surare a progresului şcolar 

nu au fost respectate de c tre toate cadrele didactice; 

 Elevii cu nevoi speciale nu sunt trata i diferen iat; 

 Înv area nu se realizeaz  pe formarea competen elor cheie necesare integr rii 

absolven ilor pe pia a muncii; 

 Lipsa de aplicabilitate a unor informa ii conduce la înv area ineficient ; 

 Insuficien a manualelor pentru înv mântul modularizat; 

 Performan ele şcolare slabe ale elevilor la examenul de bacalaureat; 

 Nu exist  o strategie coerent  la nivelul catedrelor, de ameliorare a rezultatelor şcolare; 

 

2.3.2. RESURSE DIDACTICE  
În vederea realiz rii unui înv mânt de calitate, şcoala dispune de importante resurse 

materiale şi umane: 
RESURSE MATERIALE: 

În ceea ce priveşte resursele materiale acestea sunt reprezentate prin: 

 20 s li de clas ; 
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 1 laborator de chimie; 

 1 laborator  gastronomie; 

 1 laborator biologie; 

 1 laborator fizic ; 

 2 laboratoare informatic ;  

 1 laborator electrotehnic ; 

 1 cabinet multimedia; 

 1 cabinet mecanic ;  

 1 cabinet de orientare şi consiliere psihopedagogic  şi profesional ; 

 3 ateliere instruire practic  (electric, mecanic, textile); 

 1 bibliotec ; 

 1 sal  de sport/ 1 teren de sport; 

 1 sal  festivit i; 

 1 cabinet medical; 

 1 cantin  cu 100 de locuri; 

 1 internat şcolar. 

 

Puncte Tari 

 Existen a re elei de calculatoare conectate la internet, ce deserveşte toate sectoarele 

şcolii; 

 Existen a unui Cabinet de orientare şi consiliere psihopedagogic  şi profesional ; 

 Existen a unui cabinet medical; 

 Spa iu optim pentru desf şurarea instruirii practice în domeniul MECANIC , ELECTRIC, 

INDUSTRIE TEXTIL , ALIMENTA IE PUBLIC ; 

 Existen a unei S li de festivit i, care ofer  condi ii optime de desf şurare a activit ilor 

educative cu elevii; 

 

Puncte Slabe  

 Existen a unor s li de clas  care ofer  condi ii de înv are nesatisfac toare, acestea fiind 

amenajate în internatul şcolar; 

 Lipsa unui Centru de Informare şi Documentare; 

 Lipsa de subven ii pentru derularea activit ii cantinei şi internatului; 

 Dotarea cu mijloace de înv mânt şi material didactic este deficitar  la majoritatea 

disciplinelor de înv mânt; 

 Resurse financiare insuficiente; 
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2.3.3. REZULTATELE  ELEVILOR 

EVOLU IA RATEI DE SUCCES 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 Privind analiza comparativ  a num rului de candida i care au promovat examenul de 

bacalaureat, observ m c  procentul de promovabilitate este de 10,71 % pentru seria curent  şi 

40 % pentru seria anterioar  în sesiunea iunie-iulie, iar pentru pentru sesiunea august – 

septembrie 20 % serie curent  şi 21,43 % serie anterioar . Se constat  c  rezultatele ob inute de 

elevii seriei curente sunt mai slabe decât cele ale seriei anterioare în sesiunea iunie - iulie  cu 

29,29 % i cu 1,43 % în sesiunea august - septembrie. 

 
EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE – IULIE 2017 

 

SESIUNEA I NR.ELEVI 
ÎNSCRI I 

NR.ELEVI 
PREZEN I 

NR.ELEVI 
RESPIN I 

NR.ELEVI 
REU I I 

% 
ADMI I 

% 
RESPIN I 

PROMO IE 2017 57 28 25 3 10,71 89,29 

SERIE ANTERIOAR  16 15 9 6 40 60 

TOTAL IUN-IUL 73 43 34 9 20,93 79,07 

 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST 2017 

SESIUNEA II NR.ELEVI 
ÎNSCRI I 

NR.ELEVI 
PREZEN I 

NR.ELEVI 
RESPIN I 

NR.ELEVI 
REU I I 

% 
ADMI I 

% 
RESPIN I 

PROMO IE 2017 18 10 8 2 20 80 

SERIE ANTERIOAR  21 14 11 3 21,43 78,58 

TOTAL AUG-SPT 39 24 20 5 20,84 83,34 
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EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFIC RII PROFESIONALE   

 Organizarea şi desf şurarea examenului de certificare a calific rii profesionale a 

absolven ilor din înv mântul profesional şi tehnic preuniversitar s-a realizat conform 

Metodologiei în vigoare. 

 Sesiunea iunie 2017 

NIVEL 
ELEVI 

ÎNSCRISI 
ELEVI 

PREZENTI 
ELEVI 

ABSENTI 
ELEVI 

PROMOVATI 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 

4 41 40 1 40 100% 

 

 Sesiunea august 2017 

NIVEL 
ELEVI 

ÎNSCRISI 
ELEVI 

PREZENTI 
ELEVI 

ABSENTI 
ELEVI 

PROMOVATI 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 
3 30 30 0 30 100% 

 

 Sesiunea septembrie 2017 
 

 
NIVEL 

ELEVI 
ÎNSCRISI 

ELEVI 
PREZENTI 

ELEVI 
ABSENTI 

ELEVI 
PROMOVATI 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

4 2 1 1 1 100% 
3 4 3 1 3 100% 

 

OLIMPIADE, CONCURSURI PROFESIONALE, SIMPOZIOANE -  ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017  

 O în elegere fundamental  a tiin ei este considerat  o abilitate necesar  pentru fiecare 

cet ean European. coala româneasc  este preocupat  s  formeze tineri care s  demonstreze 

cuno tin e complexe i deprinderi solid fundamentate în domeniul tiin elor, în concordan  cu 

cerin ele societ ii cunoa terii.  
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 Ca activit i complementare activit ii şcolare, olimpiada şi concursurile şcolare contribuie 

la schimbarea competi iei între elevi, la ridicarea nivelului de preg tire a colectivelor de elevi, la 

formarea şi dezvoltarea competen elor specifice fiec rei discipline de studiu. 

 Olimpiadele şi concursurile şcolare sunt considerate competi ii şcolare de excelen , 

adresându-se elevilor cu aptitudini şi performan e înalte. 

 Prin olimpiade şi concursuri şcolare se realizeaz  o selec ie a valorilor, se ierarhizeaz  

competen e. Este momentul de confruntare, dar şi de glorie al elevilor şi al profesorilor care i-au 

preg tit.  

 

Olimpida tehnic  interdisciplinar  reprezint  pentru elevii cu rezultate bune la 

înv tur  m surarea gradului de cunoştin e şi priceperi, ca recapitulare a întregului trecut. Ea 

are un caracter global deoarece verificarea se face prin prob  scris  şi practic . 

 

 Domeniul Servicii, Calificarea Tehnician în gastronomie 

 Locul II - ibuleac Claudia (XI); 

  

 La Educa ie fizic  şi sport, elevii şcolii coordona i de prof. Neagu Liviu au ob inut, la faza 

jude ean , rezultate la mai multe discipline sportive, astfel: 

 Locul I – Baschet fete – ONSȘ - Etapa jude ean  

 Locul III – Baschet fete – ONSȘ - Etapa de zon  

 Locul II – Pentatlon – ONSȘ - Etapa jude ean  

 Locul IV (men iune) – Pentatlon – ONSȘ - Etapa jude ean   

 Locul II – Cros fete – Tudose Alexandra - Etapa jude ean  

 Locul III – Cros fete – Sora Ileana - Etapa jude ean  

 

 Simpozionul Judetean ,,Protejeaz - i viitorul azi” 

Domeniul BIOLOGIE/GEOGRAFIE 
 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
elevilor/nume prof. 

coordonator 

Titlul lucr rii Premiul ob inut 

1. Mihalcea Geanina/Gavril  
Maria 

Energia solar  Premiul II 

2. Sima Gabriel/ Ionescu 
Mihaela 

Energia verde ne prive te 
pe to i 

Premiul II 

3. Cojocaru Zehra Olivia/Gavril  
Maria 

Energia eolian  Premiul III 

4. Ciocea Alina-Iuliana i B il  
Bianca Larisa /Gavril  Maria 

Energia eolian  Premiu special 
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Domeniul FIZIC  

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
elevilor/nume prof. 

coordonator 

Titlul lucr rii Premiul ob inut 

1. N stase Valentin-Toader 
Mih i / Chiosea Marilena 

Protejeaz - i viitorul azi Premiul I 

2. Popa Daniel/ Chiosea Marilena Poluarea electromagnetic  Premiul III 
3. Mih il  Gheorghe/ Chiosea 

Marilena 
Poluarea mediului Men iune 

4. Agapie Mihai Ionu / Chiosea 
Marilena 

Poluarea electromagnetic  Premiu special 

5. Lember Liliana Casandra/ 
Chiosea Marilena 

Poluarea apei Premiu special 

6. Dragomir Andreea 
Silviana/Chiosea Marilena 

Efectul de ser  Premiu special 

 

Sec iunea ELEVI - Creez pentru ”Planeta P mânt-casa noastr ” – fotografii, desene, postere 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
elevilor/nume prof. 

coordonator 

Titlul lucr rii Premiul ob inut 

1. Gavril  Cosmina 
Georgiana/ erban Ani oara 

Pelicanul Premiul I 

2. Du u Tania Florentina/ erban 
Ani oara 

Bujori s lbatici la Babadag Premiul II 

3. Ciulianu Lauren iu/Popa Tina 
Tatiana 

Frumoasa leb d  pe ape Premiul II 

4. Lember Liliana 
Casandra/ erban Ani oara 

Lacul Ro u Premiul III 

5. Munteanu Marian/ Popa Tina 
Tatiana 

Delta Dun rii Men iune 

6. Baba Georgian/Popa Tina 
Tatiana 

Vestitorii prim verii la Bra ov Premiu special 

Domeniul TEHNOLOGII 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
elevilor/nume prof. 

coordonator 

Titlul lucr rii Premiul ob inut 

1. Nedelcu Carmina Lucica/ erban 
Ani oara 

Pe urmele energiilor 
regenerabile 

Premiul I 

2. Badea Gabriel/Dumitru Elena Energia eolian  Premiul II 
3. C p ân  Dumitru 

Adrian/Dumitru Elena 
Energia eolian  Premiul III 

4. Grigore Florina Amena/ erban 
Ani oara 

Schimb rile climatice - o 
provocare global  

Premiul III 

5. Grigore Andrei i Vlase 
Ionel/Dumitru Elena 

Energia solar  Men iune  

6. onea Erno Eduard/Preluc  
Carmelu ca Rica 

Motoarele ecologice - între 
mod  i necesitate 

Men iune  

7. Matac  Cristian Marius/Dumitru 
Elena 

Energia solar  Premiu special 

8. Agapie Mihai Ionu /Dumitru 
Elena 

Energia solar  Premiu special 
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 Concursul regional ”Natura în imagini contrastante” premiul I pentru eleva Du u 

Tania Florina i diplome de participare pentru elevele Grigore Florina Amena, Lember Liliana 

Casandra, Nedelcu Carmina Lucica, Gavril  Cosmina Georgiana;  

 Concursul na ional pentru elevi ”TEHNIUM”, 2017,  Târgovi te, premiu special 

pentru elevul Zota  Gabriel Costin, cu lucrarea ”Softul educa ional Multisim, o tehnologie modern  

în proiectarea, realizarea i/sau simularea circuitelor electronice”;  

 Sesiunea omagial  ”Traian Lalescu”, elevul Zota  Gabriel Costin, diplom  de 

participare cu lucrarea ”Softul educa ional, o tehnologie modern  în predarea disciplinelor 

tehnice”;  

 Simpozionul Interjude ean ”Locuri-oameni-fapte”, diplom  de participare pentru 

elevul Curte Florin, cu lucrarea ”Ieri Vaideei sau Slobozia lui Ianache, azi SLOBOZIA”; 

 Proiectul Na ional ”EcoFotografia Anului 2017” au participat elevii Grigore Florina 

Amena, Ciulianu Constantin Lauren iu, Jantea Cristian Georgian i Lember Liliana Casandra 

 Premiul I - Concursul de proiecte Slobozia Viitorului, cu ocazia Zilei Tineretului  

Trandafir Marian Robert ; 

 Diplom  de participare ”Ve nicia s-a n scut la sat” – Festival Concurs Na ional - a a 

Claudiu i Ridiche Ramona – clasa a IX a A (eseu) 

 Premiul al III – lea ”Ve nicia s-a n scut la sat” – Festival Concurs Na ional – 

Cristoloveanu Diana i Curte Florin – clasa a XII a C (eseu) 

 Premiul I ”Ve nicia s-a n scut la sat” – Festival Concurs Na ional – Grama Bianca (clasa 

a XII a C), Nasalciuc Roxana (clasa a X a B), Trandafir Robert (clasa a XI a D), Sec iunea 

PPT / Film 

 Locul III - ”Cu via a mea ap r via a” – fete 

 Locul II i Locul III - ”Cu via a mea ap r via a” – b ie i 
 

 ELEVI: 

     Raportul elevi/profesor este în cre tere în ultimii ani, aceasta datorit  cre terii num rului 

de elevi care opteaz  pentru înv mântul profesional. Se constat  o cre tere cu 2,35 %, între 

anii şcolari 2013 – 2014 şi 2017 – 2018 pentru înv mântul liceal  i cu 9,21 % pentru 

înv mântul profesional. 

NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 

 

Nivel de înv mânt 

Liceul Tehnologic ,,M. Eminescu” 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

liceal 12,22 9,69 8,84 11,03 14,57 

profesional 3,6 4,83 4,94 16,53 12,81 
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ANUL COLAR 2016 – 2017: 

PROFIL NR.CLASE NR.ELEVI 
Stiintele naturii - Frecven  redus  3 75 
Resurse naturale si protectia mediului 4 79 
Servicii 2 52 
Tehnic 5 107 
Tehnic - Seral 1 18 
Invatamant profesional 8 215 
TOTAL 23 546 
NR.MEDIU DE ELEVI PE CLASA 23,74 

 

 

PARTICIPAREA LA EDUCA IE 

a) Situa ia la înv tur  a elevilor  
Anul şcolar 2016 – 2017: 
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Liceu 238 1 4 5 7 3 8 163 49 212 89,08 

Liceu Seral 18 0 0 0 6 0 0 9 3 12 66,67 
Liceu FR 75 3 5 0 1 0 8 55 9 64 85,34 
ÎP 3 ANI 215 4 0 8 0 3 23 150 35 185 86,05 
Total 546 8 9 13 14 6 39 377 96 473 86,63 

 
 

b) Situa ia la examenele de încheiere a situa iei şcolare şi la examenele de corigen  

 
Anul şcolar 2016 – 2017: 
 

Ani de studiu Corigenti Cu situatia scolara 
neincheiata Total Promova i 

Promova i 
Procent 

% 
IX liceu zi 24 6 30 24 6 
X liceu zi 11 4 15 11 4 
XI liceu zi 11 0 11 11 0 
XII liceu zi 3 0 3 3 0 
X liceu frecven  redus  4 11 15 4 11 
XIII liceu frecven  redus  0 2 2 0 2 
XII liceu seral 0 3 3 0 3 
IX înv mânt profesional 16 18 34 16 18 
X înv mânt profesional 13 4 17 13 4 
XI înv mânt profesional 5 2 7 5 2 
TOTAL 87 50 137 87 50 
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RELA IA ŞCOLII CU P RIN II ŞI COMUNITATEA LOCAL  

 În anul şcolar 2016 – 2017 au fost organizate semestrial şedin e cu p rin ii la nivelul 

claselor şi al consiliului reprezentativ al p rin ilor la nivelul şcolii. 

 P rin ii au apreciat investi iile f cute în coal , condi iile igienico – sanitare 

corespunz toare. Au fost i p rin i nemul umi i de rela ia unor profesori dirigin i cu elevii i chiar 

cu p rin ii. S-a constatat c  foarte greu se comunic  cu unii p rin i care refuz  s  vin  la coal  

atunci când sunt chema i, iar când copiii lor au probleme cu coala se arat  nedumeri i i insist  

în rezolvarea favorabil  a acestor probleme indiferent de regulamentul colar. 

 Rela ia colii cu comunitatea local  este una de colaborare i sprijin. 

 S-au lansat proiecte comune i cu alte institu ii locale sau jude ene (Poli ia Comunitar , 

Jandarmerie, Episcopie, DSP, Agen ia de Protec ia Mediului, AJOFM, ISU, etc.) care au r spuns 

pozitiv i s-au implicat în derularea unor ac iuni educative. 

 Rela ia cu agen ii economici s-a concretizat prin semnarea unor protocoale privind 

desf urarea instruirii practice în bune condi ii.  Ar trebui diversificate modalit ile de implicare a 

agen ilor economici în preg tirea viitoarei for e de munc . 

 Parteneriatul social în educa ie i formare profesional  ini ial  contribuie la dezvoltarea 

resurselor umane ca resurs  strategic  a dezvolt rii economice, la asigurarea coeziunii sociale 

prin educa ie. 

 Numai prin implicarea factorilor sociali, dezideratul educa iei pentru to i poate deveni 

realitate. 

 

2.3.4. INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR 

 

În cadrul Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” activitatea de informare, consiliere şi 

orientare are ca scop formarea elevilor noştri ca persoane cu resurse adaptative la solicit rile 

sociale şi psihologice ale vie ii, implicit preg tirea pentru via  a acestora.  

 Formarea unui stil de via  s n tos, controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea 

şcolar  şi profesional  sunt abilit i de via  esen iale pentru dezvoltarea armonioas  a 

personalit ii elevului. 

 Consilierea şi orientarea şcolar  şi voca ional  s-a num rat printre priorit ile unit ii 

noastre, acestea reg sindu-se ca obiectiv prioritar în toate planurile şi activit ile mangeriale şi 

educative desf şurate în cadrul şcolii. 

 Din anul 2004, liceul are cabinet de consiliere şi asisten  psihopedagogic . Activitatea 

consilierului şcolar vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale ale adolescen ilor de cunoaştere 

şi respect de sine, de a comunica şi a rela iona armonios cu ceilal i, de a poseda tehnici de 

înv are eficient , de luare de decizii şi rezolvare de probleme, de a rezista presiunilor negative 

exercitate de grupurile din care fac parte. 
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Au fost consilia i, prin consiliere individual  şi de grup, elevi care s-au confruntat cu urm toarele 

probleme: 

 Probleme de rela ionare cu colegii şi cu p rin ii; 

 Absenteismul; 

 Probleme afective (eşec sau abandon într-o rela ie); 

 Violen a în cadrul grupului; 

 Violen a în familie; 

 Conflicte în cadrul grupului (clasei); 

 Consumul de tutun şi de alcool; 

Au fost consilia i şi p rin ii care s-au confruntat cu urm toarele probleme: 

 Modalit i de rela ionare cu copilul; 

 Lipsa de comunicare în cadrul familiei; 

 Lipsa unuia dintre p rin i (migra ia p rin ilor şi divor ul). 

 În func ie de rezultatele test rilor psihologice ale elevilor s-a stabilit un plan de consiliere 

pentru fiecare elev în parte, cuprinzând: obiectivele, metodele şi strategiile de realizare, evalu ri 

periodice şi finale. 

 De asemenea, psihologul şcolar a colaborat prin întâlniri permanente cu dirigin ii în 

rezolvarea unor probleme ce vizau dificult ile de adaptare la mediul şcolar al elevilor.  

 La aceste întâlniri s-au identificat strategiile de comunicare eficient  a profesorilor cu 

elevii, s-au analizat modalit ile de rezolvare a conflictelor la toate nivelurile şi s-au indentificat 

nevoile de dezvoltare personal  a cadrelor didactice şi satisfacerea acestora. 

 Un obiectiv important al cabinetului de consiliere psihopedagogic  a fost şi informarea şi 

formarea continu  în dezvoltarea carierei şi adapt rii la cerin ele pie ei muncii. Elevii au avut 

întâlniri cu reprezentan i ai AJOFM şi ai unor institu ii de înv mânt superior, care le-au clarificat 

unele probleme ce vizau angajarea imediat  sau continuarea studiilor. 

Puncte Tari: 

 Existen a unui cabinet de consiliere şi orientare şcolar  dotat corespunz tor; 

 Existen a psihologului şcolar, angajat cu o norm  întreag ; 

 Existen a unei re ele de parteneriat între şcoal  şi numeroase institu ii şi organiza ii: 

Centrul Jude ean de Resurse şi Asisten  Psihopedagogic , angajatori locali, AJOFM, 

Poli ia, Jandarmeria, Consiliul Local, Crucea Roşie, DSP Ialomi a, APM Ialomi a, 

Biblioteca Jude ean  şi Episcopia Sloboziei şi C l raşilor; 

 Participarea la proiectele “Stil de via  s n tos”, ”Voluntariatul ne face mai buni”, ”O zi 

pentru carier ”, ”Dependent de informa ie” 
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Puncte Slabe: 

 Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activit ile de îndrumare şi consiliere; 

 Num rul mic de p rin i care men in o leg tur  permanent  cu şcoala; 

 Implicarea redus  a partenerilor sociali în identificarea oportunit ilor de integrare 

profesional  a absolven ilor înv mântului TVET; 

 Num rul mare de elevi navetişti conduce la o slab  frecven  şcolar ; 

 Num rul cazurilor de retragere de la cursuri şi abandon este destul de mare; 

 Existen a unor elevi care, de i îndeplinesc criteriile de ob inere a unui certificat de 

orientare colar , nu întreprind demersurile necesare pentru ob inerea acestui certificat. 

 

 

2.3.5. CALIFIC RI ŞI CURRICULUM 

 

În prezent Liceul Tehnologic Mihai Eminescu preg teşte for  de munc  prin: 

o Liceu frecven  zi, seral şi frecven  redus : 

 Filiera teoretic /profil Real, Specializare Ştiin e ale naturii; 

 Filiera tehnologic  / profil Resurse şi protec ia mediului, Servicii şi profil Tehnic; 

o Înv mânt profesional. 

Domeniile de preg tire: Mecanica, Electric, Electronic  şi automatiz ri, Resurse şi 

protec ia mediului, Industria Alimentar , Industria textil  şi piel rie, Turism şi Alimenta ie, nivelul 3 

şi 4  de calificare. 

În stabilirea planului de şcolarizare şi în stabilirea parcursurilor op ionale au fost vizate 

urm toarele aspecte: 

 Consultarea comunit ii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile  

op ionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inser ia profesional  şi social  a 

absolven ilor; 

 Parteneriat cu beneficiarul (consultan  tehnic , consultan  în elaborarea programelor de 

preg tire, acces în unit ile de produc ie pentru derularea preg tirii practice în condi ii reale 

de munc , angajarea absolven ilor, sponsorizare, etc.); 

 Şcoala a elaborat curriculum în dezvoltarea local , în parteneriat cu agen ii economici; 

 Aplicarea curriculumului la toate disciplinele; 

 Proiectarea didactic  s-a realizat conform Standardelor de Preg tire Profesional  specifice 

fiec rei calific ri; 

 Consultarea AJOFM şi a partenerilor economici pentru identificarea nevoii de for  de 

munc  calificat  în domeniu; 
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Clase şi efective de elevi pe niveluri de înv mânt,  
la începutul anului şcolar curent: 2017 – 2018 

 

Distribu ia efectivelor de elevi în func ie de filier , profil/domeniu, specializare/calificare 
profesional : 

Nr. 
Crt. 

Nivel Filier  Profil / Domeniu 
Specializare / 

Calificare 
profesional  

Clasa Num r 
clase 

Num r 
elevi 

1.  

 
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie a-IX-a 1 28 

2.  
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog şi 
protec ia calit ii 
mediului 

a-IX-a 1 27 

3.  Tehnic/Electric Tehnician în 
instala ii electrice a-IX-a 1 17 

4.  
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie a-X-a 1 27 

5.  Tehnic/Mecanic  Tehnician 
mecatronist  a-X-a 1 17 

6.  

Liceal Tehnologic  

Tehnic/Electric Tehnician în 
instala ii electrice a-XI-a 1 28 

7.  
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog şi 
protec ia calit ii 
mediului 

a-XI-a 1 31 

8.  Tehnic/Mecanic  Tehnician 
mecatronist  a-XI-a 1 27 

9.  

Liceal 
Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie 

a-XII-
a 1 22 

10.  
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog şi 
protec ia calit ii 
mediului 

a-XII-
a 1 15 

11.  Tehnic/Mecanic  Tehnician 
mecatronist  

a-XII-
a 1 13 

12.  
Liceal  
Frecven  
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 33 

Nivel de înv mânt Clasa 
Num r de 

clase/ grupe 
Forma 

de înv mânt 
Limba de 
predare 

Liceal, 
(ciclul inferior) 
din care  

cl. a –IX-a 3 zi româna 
cl. a –X-a 2 zi româna 
cl. a –IX-a 3 frecvent  redus  româna 

Total 8 zi+frecvent  redus  româna 

Invatamant 
Profesional 

cl. a –IX-a 2 zi româna 
cl. a –X-a 3 zi româna 
cl. a –XI-a 3 zi româna 

Total 8 zi româna 

Liceal 
(ciclul superior) 

cl. a –XI-a 3 zi româna 
cl. a –XII-a 3 zi româna 
cl. a –XIII-a 1 seral româna 
cl. a –XI-a 1 frecvent  redus  româna 

Total 8 zi+seral+frecvent  redus  româna 

Total coal  24 zi+seral+frecvent  redus  româna 
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Nr. 
Crt. Nivel Filier  Profil / Domeniu 

Specializare / 
Calificare 

profesional  
Clasa 

Num r 
clase 

Num r 
elevi 

13.  
Liceal  
Frecven  
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 35 

14.  

Liceal  
Frecven  
redus -inv. 
special 
integrat 

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 7 

15.  
Liceal  
Frecven  
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-XI-a 1 40 

16.  
Liceal 
Seral  Tehnologic  Tehnic/Industria 

textil  şi piel rie 
Tehnician în 
industria textil  

a-XIII-
a 1 12 

17.  

 

 

Electric  

Electrician 
intretinere si 
reparatii aparatura 
electrocasnica 

a-IX-a 1 25 

18.  Mecanica Mecanic auto a-IX-a 1 28 

19.  Turism şi alimenta ie 
Ospatar (chelner) 
vanzator in unitati 
de alimentatie 

a-X-a 1 30 

20.  Electric  

Electrician 
intretinere si 
reparatii aparatura 
electrocasnica 

a-X-a 1 20 

21.  Mecanic  Mecanic auto a-X-a 1 27 

22.  Electric  

Electrician 
intretinere si 
reparatii aparatura 
electrocasnica 

a-XI-a 1 20 

23.  Mecanic  Mecanic auto a-XI-a 1 30 

24.  Industria textil  şi 
piel rie 

Confec ioner 
produse textile a-XI-a 1 25 

 

RESURSE UMANE2 

CADRE DIDACTICE3 

 

Num rul de norme aprobate de MEN corespunz tor celor trei tipuri de finan are este 

ilustrat în tabelul urm tor: 

 
Personal didactic angajat: total liceal 

- cadre didactice titulare 30 25 
- cadre didactice suplinitoare / cu norma de baz  în unitatea de înv mânt 12 4 
 
                                                            2 Statisti ile sunt raportate la anul  ş olar  – 2017  3 Pentru anul ş olar -2017 
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Distribu ia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
Num r personal didactic calificat: Num r personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat f r  definitivat Necalificat 

- 
24 10 5 2 1 

 
Distribu ia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime debutant  3-5ani 5-10 ani 10- 15ani 15-20ani 20-25ani Peste 25ani 

- în înv mânt 2 0 7 4 6 7 16 

- în unitate 12 3 7 7 1 4 8 

 
Distribu ia pe grupe de vârst  (ani) şi sexe: 
 

 Sub 25 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

40-44 
ani 

45-49 
ani 

50-54 
ani 

55-59 
ani 

60-64 
ani 

Peste 65 
ani 

M 0 1 0 3 1 1 1 1 3 0 

F 0 1 3 3 5 5 8 3 2 1 

 
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 
Total personal didactic auxiliar: 7   
Distribu ia personalului didactic auxiliar, în func ie de calific ri:   

Func ia Num r 
persoane Calificarea  (DA sau NU) 

Admin.fin.(patr) I (M) 1  Da 
Admin.fin.(patr) II (S) 1 Da 
Laborant I (PLM) 1 Da 
Programator ,ing.sistem date III (S) 1 Da 
Bibliotecat 1 Da 
Pedagog scolar IA (M) 1 Da 
Secretar IA (M) 1 Da 
Secretar II (S) 1 Da 
Supraveghetor noapte (M) 1 Da 

 
Total personal nedidactic angajat: 14         
Distribu ia personalului nedidactic angajat, în func ie de calific ri:   

Func ia Num r 
persoane Calificarea  (DA sau NU) 

Casier, magaziner, I(M) 1 Da 
Muncitor I 3 Da 
Muncitor II 2 Da 
Portar, ingrijitor. manip: I 8 Da 

 
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în 

vigoare: 100 % 
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INFORMA II PRIVIND SPA IILE ŞCOLARE 

Nr. 
crt. Tipul de spa iu Num r 

spa ii Suprafa  (mp) 

1. S li de clas   20 1600 
2. Cabinete 4 152 
3. Laboratoare 8 732 
4. Ateliere 3 570 
5. Sal  şi teren de educa ie fizic  şi sport 1 2458 
6.  Spa ii de joac   1 1000 
7. Sala de festivit i 1  120 

Unitatea func ioneaz   în dou   schimburi, durata orei de curs/activit ilor didactice fiind de 

50 minute, iar a pauzelor/activit ilor recreative  fiind de 10 minute respectiv 20 minute pauza 

mare. 

 
INFORMA II PRIVIND SPA IILE AUXILIARE 

Nr. 
crt. Tipul de spa iu Tip şi num r document de de inere a 

spa iului 
Num r 
spa ii 

Suprafa  
(mp) 

1. 
Bibliotec  şcolar  / 
centru de informare 
şi documentare 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

3 100 

2. 
Sal  pentru 
servit masa 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

1 200 

3. Dormitor 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

26 956 

4. Buc t rie 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

1 130 

5. Sp l torie 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

1 85 

6. Spa ii sanitare 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

8 200 

7. 
Spa ii depozitare 
materiale didactice 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

6 90 

TOTAL 46 1770 
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INFORMA II PRIVIND SPA IILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 
crt. 

Tipul de spa iu 
Tip şi num r document de de inere a 

spa iului 
Num r 
spa ii 

Suprafa  
(mp) 

1. Secretariat 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

2 30 

2. 
Spa iu destinat 
echipei 
manageriale 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

2 40 

3. Contabilitate 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

2 30 

4. Casierie 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

1 30 

5. Birou administra ie 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

1 30 

6. Spa ii sanitare 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016  
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” – 
Consiliul local al Municipiului Slobozia 

1 10 

TOTAL 8 150 
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2.3.6. PARTENERIAT ŞI COLABOR RI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC INTERNATIONAL S.C. SELENA S.R.L. 

S.C. ENE DUM S.R.L. S.C. AUTOMEDIAZIV 
SRL 

SC ATLANTIC SRL   

S.C. VANK S.R.L. SC ROWEXIM COM 
SRL 

SC ANDORA PAN 
SRL 

S.C. ELSPAN SRL S.C. REAL TEST 
S.R.L.  

SC GEPAN IMPEX 
SRL 

RESTAURANT 
SELECT 

SC RALMAR TEXTILE S.C. ELECTA COM SRL 

S.C VEROTOUR 
S.R.L. 

S.C. AKTAS COM 
S.R.L. 

LICEUL TEHNOLOGIC 
„MIHAI EMINESCU” LICEU 

ŞI ÎNVĂȚĂMÂNT POFESIONAL 
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2.4. ANALIZA SWOT  
Analiza SWOT a fost efectuat  prin colaborarea factorilor implica i direct în procesul 

educa ional: Consiliul de administra ie al şcolii, Consiliul reprezentativ al p rin ilor pe şcoal  şi 

Consiliul reprezentativ al elevilor. 

S-a considerat c  punctele tari ale şcolii sunt baza material  (în special dotarea 

laboratoarelor, cabinetele de specialitate şi atelierele şcoal ), proiectele şi parteneriatele 

dezvoltate şi unele aspecte administrative (c ldura, dot ri, cur enie), ob inerea unor fonduri 

extrabugetare şi a unor fonduri pentru investi ii (modernizare cl diri şcoal , centrale termice 

proprii, reabilitare cl diri etc.). 

În privin a punctelor slabe cele mai importante aspecte au fost legate de pozi ionarea 

şcolii la marginea oraşului cu dificult i de acces, gradul sc zut al competen elor ini iale ale 

elevilor, o oarecare insuficien  a spa iilor de şcolarizare, num rul mare al elevilor naveti ti, lipsa 

stimul rii materiale şi morale a personalului didactic şi administrativ.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

MANAGEMENT 

- aplicarea corespunzatoare a legisla iei în 

domeniul educa iei; 

- abilit i de planificare dezvoltate ale 

echipei manageriale din unit tatea şcolar ; 

- centrarea managementului colar pe 

intele strategice stabilite prin P.A.S. 

- eficienta managerial  manifestat  în 

echipele la nivel formal; 

- dezvoltarea unei culturi organiza ionale 

pozitive i a unui climat de lucru motivant ; 

- asigurarea siguran ei elevilor prin înt rirea 

supravegherii i creearea condi iilor igienico-

sanitare; 

- eficien a sc zut  în formarea i dezvoltarea echipei 

 la nivel informal ; 

- comunicarea intrasistemic  uneori deficitar  ; 

- inconstan a în verificarea aplic rii planului de  

imbun t ire a calit ii ; 

- lipsa de sanc iuni acordate personalului didactic cu  

abateri de la disciplina muncii ; 

- asisten ele i interasisten ele sufer  de un formalism  

p gubos ; 

- ritmicitatea controlului tuturor serviciilor oferite de  

coal  

 insuficienta flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în 

exercitarea func iei manageriale; 

 -interes sc zut acordat autoperfec ion rii si 

perfec ion rii personalului didactic din subordine; 

CURRICULUM 
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- aplicarea unui curriculum echilibrat, prin 

armonizarea curriculumului na ional cu cel 

local; 

- elaborarea curriculumului local în cea mai 

mare parte prin consultarea elevilor luând în 

considerare nevoile comunit ii, resursele 

umane i cele materiale existente; 

- proiectarea documentelor cadrelor 

didactice în conformitate cu reglement rile 

ghidurilor metodologice pentru aplicarea 

programelor colare, cu metodica pred rii 

fiec rei discipline i respectând 

particularit ile de vârsta ale elevilor; 

- aplicarea corect  a curriculum-ului pentru 

fiecare disciplin  cu respectarea 

programelor colare; 

- consilierea în domeniul calit ii curriculum-

ului a efilor de catedr  i a cadrelor 

didactice f r  experien . 

- utilizarea strategiilor didactice învechite care nu 

încurajeaz  înv area activ  i centrarea demersului 

didactic pe elev; 

- insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la 

particularit ile elevilor i la con inuturile esen iale ; 

- nepracticarea unor trasee individualizate de înv are şi 

insuficienta adaptare a curriculum-ului particularit ilor 

unor categorii speciale de elevi ; 

- lipsa inventivit ii i a creativit ii  pedagogice a unor 

cadre didactice în vederea cre terii motiva iei pentru 

înv are a elevilor; 

- activit i extracurriculare uneori formale, contribu ia lor 

la îmbun t irea curriculumu - lui  fiind ineficient ; 

- insuficien a manualelor pentru înv mântul  

modularizat. 

REZULTATE ŞCOLARE 

- procent mare de promova i la examenele 

de certificare a calific rii profesionale nivel 3 

i 4;  

-  procent satisf c tor de promovare a 

examenului de bacalaureat la filiera 

tehnologic ; 

- ob inerea unor performan e la nivel 

jude ean de c tre elevii participan i la 

olimpiada interdisciplinar  tehnic  şi la 

concursuri sportive şi educative; 

 

- procent sc zut de promovare a  examenului de 

bacalaureat la filiera tehnologic  comparativ cu filiera 

teoretic  din alte licee; 

- cantonarea celor mai multe medii în intervalul 5-6,99; 

- participare foarte redus  a elevilor la olimpiadele / 

concursurile şcolare şi un nivel slab de preg tire a 

elevilor; 

- num r mare de elevi elevi neşcolariza i; 

- - num r foarte mare de elevi încri i în clasa a IX-a cu 

medii sub 5; 

-procent de promovare scazut, la sfârşitul anului şcolar; 

- creşterea procentului de elevi afla i în abandon şcolar; 

RESURSE UMANE 

- procentul ridicat al cadrelor didactice 

titulare la nivelul unit ii; 

- preg tirea tiin ific  i metodic  deficitar  a unor cadre 

didactice; 
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- procentul mare al cadrelor didactice 

calificate care func ioneaz  în unitatea 

noastr ; 

- existen a unor  cadre didactice care au 

parcurs perfec ionarea prin grade didactice 

sau au participat la cursuri de formare 

profesional  continu ;  

- interesul pentru autoperfec ionare i   

formare continu  prin înscrierea ritmic   

la examenele de definitivat, gradul II i 

gradul I, precum i parcurgerea unor   

cursuri derulate prin C.C.D. i I.S.J. pe baz  

de credite; 

- un num r mare de profesori sunt autori  

de programe CDS/CDL; 

- interesul şi implicarea majorit ii cadrelor 

didactice din şcoal  în desf şurarea unui 

proces instructiv-educativ de calitate; 

- personal auxiliar calificat. 

- neimplicarea unor cadre didactice in activitatea 

comisiilor cu caracter permanent de la nivelulul unitatii; 

- dezinteresul unor cadre didactice în recuperarea unor 

elevi cu tendin  de abandon scolar; 

-  sc derea efectivelor de elevi la clas  prin plecarea 

acestora la unit i mai apropiate de locuin ; 

- înmul irea cazurilor de abandon colar datorat 

problemelor economice ale familiilor elevilor; 

- provenien a elevilor din mediul rural i din familii 

dezorganizate; 

- num r mare de elevi naveti ti; 

- cre terea num rului elevilor asista i social; 

- sc derea demografic  a popula iei colare; 

- slaba inser ie profesional  datorat  r mânerii în urm  

a dezvolt rii economice a jude ului Ialomi a i a ora ului 

Slobozia 

- existen a unor posturi vacante i blocarea acestora 

/desfiintarea unor posture perturb  buna desf urare a 

activit ii colii (bibliotecar, pedagog). 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

- infrastructur  bun  la nivelul unit ii de 

înv mânt; 

- dotarea corespunz toare a laboratoarelor 

de informatic , chimie, fizic  şi gastronomie;  

-modernizarea şi executarea repara iei 

capitale a s lii de sport şi a holului parterului 

şcoli; 

-dotarea unit ii cu sistem de supraveghere 

interior şi exterior; 

 

 

- utilizarea ineficient  a mijloacelor de  înv mânt 

moderne; 

- mobilizarea dificil  a resurselor extrabugetare; 

- insuficien a fondurilor alocate şcolii pentru 

modernizarea s lilor de clas  şi dotarea unor ateliere; 

- lipsa fondurilor destinate achizi ion rii unor mijloace de 

înv t mânt modern; 

- dotarea necorespunz toare a atelierelor din şcoal ; 

- lipsa fondurilor pentru achizi ionarea unor produse 

necesare procesului de instruire practic  la majoritatea 

calific rilor profesionale; 

PARTENERIAT SI DEZVOLTARE COMUNITAR  

- existenta unor parteneriate func ionale 

intre unitatea noastr  şi alte institu ii 

deconcentrate ale statului; 

- neimplicarea corespunz toare a cadrelor didactice în 

atragerea în via a şcolii a membrilor comunit ilor 

locale (p rin i, autorit i publice, agen i economici 
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- îmbun t irea strategiilor şcolii in domeniul 

parteneriatului; 

- îmbun t irea sistemului de diseminare a 

informa iilor cu privire la şcoal  şi activit ile 

ei specifice; 

- creşterea transparen ei promov rii 

obiectivelor şi ofertelor educa ionale la 

nivelul diferitelor  categorii de institu ii; 

- existen a parteneriatului cu agen ii 

economici; 

- existen a acordului de parteneriat şcoal -

familie; 

etc) ; 

- percep ii eronate şi prejudec i cu privire la şcoal  ; 

- slaba implicare a familiei ca principal partener al 

şcolii ; 

- slaba implicare a comitetului de p rin i în 

coordonarea  rela iei şcoala- comunitate ; 

- lipsa de deschidere a şcolii c tre accesarea unor 

programe de parteneriat european. 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- promovarea unui cadru legislativ care 

încurajeaz  ini iativele colii i implicarea 

patenerilor s i sociali; 

- parteneriat func ional cu ISJ Ialomi a, 

CCD, cu autorit ile publice locale şi 

jude ene; 

- intensificarea m surilor guvernamentale şi 

a facilit ilor acordate elevilor pentru 

creşterea particip rii şcolare (Programul 

“Bani de liceu” , “Bursa profesional ”); 

- existen a unor agen i economici cu care  

coala are contracte de colaborare pentru 

efectuarea instruirii practice a elevilor. 

-  ora ul ofer  slabe perspective de dezvoltare, iar 

calific rile ob inute de elevi nu se materializeaza prin 

angajarea acestora; 

- colaborarea cu familia este deficitar , datorit  slabei 

implic ri a p rin ilor în rezolvarea problemelor educative 

ale elevilor; 

- nivel ridicat de s r cie la nivelul jude ului; 

- instabilitatea economic , creşterea ratei somajului 

- marginalizarea şi automarginalizarea unor familii 

defavorizate; 

- rata mare de analfabetism a p rin ilor elevilor din 

zonele rurale dezavantajate; 

- sporul demografic negativ cu implica ii în realizarea 

planului de şcolarizare şi în men inerea num rului de 

posturi didactice la nivelul  unit ii şcolare. 

- procentul mare de elevi navetişti (cca 70% dintre elevi 

sunt din mediul rural); 

- pozi ionarea unit ii noastre într-o zon  periferic  şi 

al turi de un liceu care ne face concuren . 
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2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESIT  
DEZVOLTARE 

 

PRIORITATEA 1: ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT DE CALITATE LA NIVELUL LICEULUI 

TEHNOLOGIC  “MIHAI EMINESCU”, PENTRU REALIZAREA EGALIT II ŞANSELOR ÎN 
EDUCA IE, A REDUCERII ABSENTEISMULUI, ABANDONULUI ŞCOLAR, P R SIRII 
TIMPURII A ŞCOLII ŞI ÎMBUN T IRII REZULTATELOR LA EXAMENELE NA IONALE; 
OBIECTIVE:  

1. Asigurarea accesului egal şi universal la educa ia de calitate la nivelul înv mântului din 

unitatea noastr ; 

2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, asigurarea asisten ei specializate în 

procesul de educa ie centrat  pe elev pentru dezvoltarea personal , social  şi profesional  a  

elevilor la toate nivelurile de şcolarizare; 

3. Implementarea unor strategii didactice moderne pentru îmbun t irea calit ii înv rii şi a 

rezultatelor ob inute la examenul de bacalaureat, prin proiecte finan ate prin S.G.L.. 

 

PRIORITATEA 2: PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNV MÂNTULUI PROFESIONAL ŞI 
TEHNIC ŞI CORELAREA OFERTEI EDUCpA IONALE CU CERIN ELE PIE EI MUNCII ÎN 
VEDERE UNEI BUNE INSER II SOCIALE A ABSOLVEN ILOR T.V.E.T. 
OBIECTIVE:  

1. Fundamentarea ofertei educa ionale pe baza nevoilor de dezvoltare personal  a elevilor, 

inând cont de caracteristicile comunit ii locale/na ionale i europene; 

2. Corelarea ofertei educa ionale cu pia a muncii şi eficientizarea înv mântului profesional şi 

tehnic în vederea unei bune inser ii sociale a absolven ilor T.V.E.T. 

3. Îmbun t irea bazei materiale din laboratoare, ateliere şi s li de clas ; 

 

PRIORITATEA 3: ASIGURAREA CALIT II MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ŞI 
CREŞTEREA MOBILIT II PROFESIONALE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN 
ÎNV MÂNTUL T.V.E.T; 
OBIECTIVE:  

1. Îmbun t irea calit ii activit ii din şcoal  prin asigurarea la nivelul unit ii a unor servicii 

educa ioanale de calitate care s  permit  dezvoltarea personal  a elevilor şi accesul acestora la 

programe de formare flexibile şi atractive; 
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2. Creşterea mobilit ii profesionale a personalului didactic prin includerea în programe de 

perfec ionare şi formare continu  cu impact asupra adecv rii demersului didactic la nevoile reale 

ale elevilor. 

3. Optimizarea rela iei şcoal  – familie - comunitate şi a parteneriatului interna ional prin mobilit i 

ERASMUS+ 

 

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL PENTRU ÎMBUN T IREA 
CALIT II ÎN T.V.E.T. 
OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului public privat pentru o mai bun  adaptare a ofertei 

educa ionale la specificul pie ei muncii în vederea integr rii pe pia a muncii a absolven ilor de 

liceu i coal  profesional ; 

 

PRIORITATEA 5: MONITORIZAREA AC IUNILOR ŞI EVALUAREA REZULTATELOR  

OBIECTIVE:  

 Completarea fişelor de monitorizare pentru toate ac iunile propuse prin P.A.S.; 

 Evaluarea anual  a obiectivelor din P.L.A.I. şi P.A.S.; 

 Implementarea unui sistem performant de asigurare a calit ii în şcoal . 
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III. PLANUL OPERAŢIONAL 7-2018 
 3.1. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 7-2018 

  LICEU   

Nr.   

Crt. 
Clasa Profilul  Domeniul preg tirii de baz  Specializarea/Calificarea profesional  

1.  IX A Servicii Turism şi alimenta ie public  Tehnician în gastronomie 

2.  IX B Tehnic Mecanic  Tehnician mecatronist 

3.  IX C Tehnic Electric Tehnician în instala ii electrice 

4.  X A Servicii Turism şi alimenta ie public  Tehnician în gastronomie 

5.  X B Tehnic Mecanic  Tehnician mecatronist 

6.  XI A Tehnic Electric Tehnician în instala ii electrice 

7.  XI B Resurse naturale şi protec ia mediului Protec ia mediului Tehnician ecolog şi protec ia calit ii mediului 

8.  XI C Tehnic Mecanic  Tehnician mecatronist 

9.  XII A Servicii Turism şi alimenta ie public  Tehnician în gastronomie 

10.  XII B Resurse naturale şi protec ia mediului Protec ia mediului Tehnician ecolog şi protec ia calit ii mediului 

11.  XII C Tehnic Mecanic  Tehnician mecatronist 

12.  IX F fr Real - Ştiin e ale naturii 

13.  IX G fr Real - Ştiin e ale naturii 

14.  IX H fr Real - Ştiin e ale naturii 

15.  XI G fr Real - Ştiin e ale naturii 

16.  XIII A s Tehnic Industrie textila si pielarie Tehnician in industria textila 
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                           ÎNV MÂNT PROFESIONAL  

17.  IX D 
Tehnic 

Electric  
Electrician  de între inere i repara ii aparatur  

electrocasnic  

18.  IX E Tehnic Mecanica Mecanic auto 

19.  X C Servicii 
Turism i alimenta ie 

Ospatar (chelner) vânz tor în unit i de 

alimenta ie 

20.  X D 
Tehnic 

Electric  
Electrician  de între inere i repara ii aparatur  

electrocasnic  

21.  X E Tehnic Mecanic  Mecanic auto 

22.  XI D 
Tehnic 

Electric  
Electrician de intretinere si reparatii aparatura 

electrocasnica 

23.  XI E Tehnic Mecanica Mecanic auto 

24.  XI F Tehnic Industria textil  şi piel rie Confec ioner produse textile         
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3.2. PRIORIT I I OBIECTIVE LA NIVELUL COLII 

PENTRU ANUL COLAR 2017-2018 

 

CREŞTEREA CALIT II EDUCA IEI ŞI FORM RII CONTINUE PRIN T.V.E.T. ÎN VEDEREA ÎMBUN T IRII 

SUCCESULUI PENTRU TO I ELEVII 
 

I.      Creşterea procentului de promovare la bacalaureat cu cel pu in 3%; 
II. Sc derea absenteismului fa  de anul şcolar trecut cu cel pu in 5%; 
III. Adaptarea ofertei educa ionale formale şi nonformale la nevoile de dezvoltare personal  a elevilor inând cont de perspectiva 

socio-economic  şi de rela ia cu comunitatea; 
IV. Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competen elor necesare reuşitei şcolare şi sociale a elevilor, pentru egalitate 
de şanse şi prevenirea segreg rii, indiferent de mediul de provenien ; 
V. Îmbun t irea bazei materiale din laboratoare, ateliere şi s li de clas ; 
VI. Consilierea şi orientarea elevilor în vederea realiz rii unei alegeri de continuare / de reorientare a traseului educa ional 
adaptate intereselor şi capacit ilor individuale, în scopul prevenirii abandonului şcolar. 
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PRIORITATEA 1: ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT DE CALITATE LA NIVELUL LICEULUI TEHNOLOGIC  “MIHAI EMINESCU”, PENTRU 
REALIZAREA EGALIT II ŞANSELOR ÎN EDUCA IE, A REDUCERII ABSENTEISMULUI, ABANDONULUI ŞCOLAR, P R SIRII TIMPURII A 
ŞCOLII ŞI ÎMBUN T IRII REZULTATELOR LA EXAMENELE NA IONALE; 
OBIECTIVE:  

1. Asigurarea accesului egal şi universal la educa ia de calitate la nivelul înv mântului din unitatea noastr ; 

2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, asigurarea asisten ei specializate în procesul de educa ie centrat  pe elev pentru 

dezvoltarea personal , social  şi profesional  a  elevilor la toate nivelurile de şcolarizare; 

3. Implementarea unor strategii didactice moderne pentru îmbun t irea calit ii înv rii şi a rezultatelor ob inute la examenul de bacalaureat, prin 

proiecte finan ate prin S.G.L.. 

 INTE:  

 Diminuarea num rului de elevi afla i în situa ie de absenteism major, la cel mult 15 în înv mântul secundar inferior şi cel mult 5 în 

înv mântul secundar superior; 

 Participarea la educa ie a tuturor elevilor cuprinşi în programe destinate grupurilor vulnerabile, elevilor cu CES, precum şi celor destinate 

elevilor capabili de performan ; 

 Creşterea promovabilit ii la examenul de bacalaureat cu 2% fa  de anul şcolar 2016-2017. 

CONTEXT: Asigurarea unui management de calitate  la nivelul Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia este un proces desf şurat pe termen 

lung, care necesit  o planificare şi o organizare atent  pentru atingerea standardelor de calitate urm rite anual prin R.A.E.I. şi evaluate periodic de 

A.R.A.C.I.P. Oferta educa ional  a colii i sistemele de asigurare a calit ii în procesul de predare-înv are trebuie adaptate continuu, în pas cu 

schimb rile sociale, cu cerin ele educa ionale ale elevilor i în acord cu cerin ele pie ei muncii. Şcoala trebuie s  ofere solu ii pentru diminuarea 

riscului de p r sire timpurie a şcolii şi de atragere a elevilor din cele mai diverse medii acordându-le egalitatea de şanse în formarea profesional , în 

carier . 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Derularea unor campanii de 

informare a elevilor din clasa a VIII-

a şi a p rin ilor acestora cu privire la 

oportunit ile de formare 

profesional  oferite de unitatea 

noastr  

Cuprinderea în clasa a IX-a a tuturor 

absolven ilor cls. a VIII-a care opteaz  

pentru unitatea noastr ; 

Realizarea planului de şcolarizare propus 

pentru anul şcolar 2018-2019; 

Pe parcursul 

anului şcolar 

Mai-Iunie 

S pt mâna 

14-18 Nov   

Director 

Comisia de realizare i 

promovare a ofertei 

educa ionale 

Elevi 

P rin i 

Unit i de Înv mânt 

care şcolarizeaz  

clasele V-VIII 

Derularea unor campanii de 

informare  cu privire la programele 

de burse acordate elevilor din 

înv mântul profesional şi liceal 

Un num r mare de elevi  au acces la 

Programele Na ionale de sprijin financiar 

Sept-Oct 

2017 

Dirigin ii 

Director 

P rin i 

I.S.J. Ialomi a 

M.E.N. 

Implementarea la nivelul şcolii a 

strategiei de prevenire a 

abandonului şcolar 

Creşterea num rului elevilor recupera i din 

cei cu tendin  de abandon şcolar 

Nov.- Iunie 

2017 

Comisia de monitorizare a 

frecven ei la nivelul şcolii 

P rin i 

Poli ie 

Jandarmerie 

Dirigin i 

Sprijinirea derul rii programelor de 

consiliere şi orientare pentru elevi în 

vederea cultiv rii încrederii în sine 

şi în ceilal i, valoriz rii rela iilor 

interpersonale şi implic rii în via a 

şcolii 

Implicarea tuturor elevilor în ac iunile de 

consiliere şi orientare. 

Permanent  Consilier şcolar 

Consilier educativ 

C.J.R.A.E. 

C.C.D. 

Dirigin i 

Comitetul de p rin i al 

fiec rei clase. 

Organizarea unor interasisten e sau 

lec ii deschise urmate de analiz  în 

Valorificarea bunelor practici Sem I - II 

 

Directori 

Membrii C.A. 

Profesori 

Consiliul de 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

cadrul comisiilor metodice Curriculum 

Analiza comparativ  între notele 

ob inute la examenele na ionale de 

absolven ii claselor a XII-a şi 

mediile ob inute la clas  

Elaborarea planurilor cu caracter 

ameliorativ şi stabilirea nivelului cognitiv al 

elevilor. 

Nov. 2017 Director 

Adj. 

Responsabil C.E.A.C. 

Secretar 

Informatician 

Organizarea orelor de preg tire 

suplimentar  a elevilor claselor a 

XI-a, a XII-a în vederea recuper rii 

lacunelor şi ameliorarea rezultatelor 

la bacalaureat 

Creşterea num rului de elevi participan i la 

orele de preg tire suplimentar  în vederea 

preg tirii examenului de bacalaureat 

Conform 

graficului 

Cadrele didactice care 

predau discipline din 

cadrul examenului de 

bacalaureat 

P rin i 

 

Elevi 

Dirigin i 

Aplicarea testelor ini iale la 

începutul semestrului I, a testelor 

de progres şi celor finale în vederea 

stabilirii nivelului de preg tire a 

elevilor 

Valorificarea de c tre cel pu in 75%  din 

num rul cadrelor didactice, a rezultatelor 

ob inute la testele cu caracter diagnostic, 

în vederea optimiz rii activit ii de 

monitorizare de c tre elevi a propriei 

înv ri 

Conform 

graficului 

Directori 

 

Responsabili de catedr  

Profesori 

Elevi 

P rin i 

Utilizarea în cadrul lec iilor a unor 

strategii de lucru diferen iat, 

adecvate nevoilor fiec rui elev 

Strategiile de lucru diferen iat în cadrul 

tuturor orelor vor avea un impact pozitiv 

asupra rezultatelor elevilor 

Permanent  Cadrele didactice Elevi 

 

Aplicarea înv rii centrate pe elev 

şi evaluarea stilurilor de înv are ale 

elevilor. 

Cel pu in 90% dintre profesori  folosesc în 

activitatea de predare-înv are; 

TCE – portofoliile elevilor con in activit i 

ce demonstreaz  TCE; 

Permanent  Cadrele didactice  
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Proiectarea didactic  optim  şi 

evaluarea continu  a competen elor 

dobândite de elevi. 

Documente şcolare conform cu nevoile şi 

preciz rile metodico – ştiin ifice. 

Permanent Directori 

Şefi catedre 

I.S.J. 

C.C.D. 

C.J.R.A.E. 

Stabilirea unui program de 

func ionare a bibliotecii şcolare în 

vederea accesului elevilor la 

informa ie. 

Existen a unor fişe de cititor. Calculator cu 

acces la internet. 

Dec. - Ian.  Administrator de 

patrimoniu 

Director 

C.E.A.C. 

Consiliul de 

Curriculum 

Creşterea num rului parteneriatelor 

derulate la nivelul şcoal  – familie - 

elev, şcoal -autorit i locale privind 

responsabilit ile pe linia asigur rii 

succesului şcolar şi a unei frecven e 

corespunz toare 

Implicarea p rin ilor şi a autorit ilor locale 

în rezolvarea unor probleme ale şcolii. 

Nov-Dec  Director Consiliul reprezentativ 

al p rin ilor 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PRIORITATEA 2: PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNV MÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC ŞI CORELAREA OFERTEI 
EDUCA IONALE CU CERIN ELE PIE EI MUNCII ÎN VEDERE UNEI BUNE INSER II SOCIALE A ABSOLVEN ILOR T.V.E.T. 

OBIECTIVE:  

1. Fundamentarea ofertei educa ionale pe baza nevoilor de dezvoltare personal  a elevilor, inând cont de caracteristicile comunit ii locale/na ionale 

i europene; 

2. Corelarea ofertei educa ionale cu pia a muncii şi eficientizarea înv mântului profesional şi tehnic în vederea unei bune inser ii sociale a 

absolven ilor T.V.E.T. 

3. Îmbun t irea bazei materiale din laboratoare, ateliere şi s li de clas ; 
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INTE:  

 Creşterea cu 5% a inser iei profesionale a absolven ilor T.V.E.T. pân  în 2018; 

 Realizarea planului de şcolarizare 100% prin promovarea unei oferte educa ionale atractive în rândul elevilor de cls. a VIII-a; 

 Asigurarea continu rii studiilor, dup  absolvirea şcolii profesionale, pentru cel pu in 5% dintre elevi. 

 Cre terea calit ii educa iei, a procesului instructiv-educativ i a form rii profesionale în T.V.E.T. 

CONTEXT:  Schimb rile accelerate introduse de reformele în educa ie pe de o parte şi din mediul economic şi social pe de alt  parte, fac necesar un 

efort sus inut de adaptare din partea şcolii. În jude ul Ialomi a s-a constatat existen a unor dezechilibre între cererea de calificare şi oferta de calificare 

în cadrul T.V.E.T., ceea ce determin  un grad redus de integrare profesional  a absolven ilor. Dorind s  r spund  fluctua iilor pie ei, şcoala 

promovez  o palet  larg  de meserii pe domeniile:  MECANIC , ELECTRIC, INDUSTRIE ALIMENTAR , TURISM ŞI ALIMENTA IE PUBLIC , 

PROTEC IA MEDULUI, pe care dorim s  le facem cunoscute absolven ilor de cls. a VIII-a cât şi agen ilor economici interesa i de for  de munc  

calificat  în aceste domenii. 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
Stabilirea ofertei educa ionale pentru 

înv mântul profesional şi tehnic şi 

fundamentarea planului de şcolarizare în func ie 

de analiza op iunilor şcolare profesionale ale 

elevilor clasei a VIII 

Adecvarea planului de 

şcolarizare la op iunile  elevilor 

şi la cererea de pe pia a muncii 

Dec. 2017 Director I.S.J. 

C.L.D.P.S. 

C.J.R.A.E. 

Introducerea unor proceduri de identificare a 

nevoilor de calificare pe pia a muncii 

Diagnoze şi programe ale pie ei 

muncii 

Nov.- Dec. 2017 Responsabil 

C.E.A.C. 

Director Adj. 

Agen i 

economici 

A.J.O.F.M. 

Organizarea “S pt mânii por ilor deschise”, 

”S pt mâna meseriilor” şi a “ Târgului ofertelor 

educa ionale”  

Popularizarea ofertei 

educa ionale în mediul şcolar şi 

în comunitatea local  

14-18 Nov 

27 Feb-31 Mai 

2017 

Director 

 

Dirigin i 

A.J.O.F.M. 

ISJ Ialomi a 

Şcoli  generale 
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 din jude ele 

limitrofe, 

apropiate 

Sloboziei 

Identificarea partenerilor sociali reprezentativi în 

raport cu profilurile existente în unitate, a 

operatorilor economici şi a asocia iilor 

profesionale din oraş 

Încheierea unor contracte de 

preg tire practic  cu agen ii 

economici în toate domeniile 

şcolarizate în unitate 

Nov. – Dec. 

2017 

Catedra 

Tehnologii 

Director 

Adj 

Agen i 

economici 

A.J.O.F.M. 

Consiliul de 

administra ie 

Consiliul Local 

Dezvoltarea capacit ii de cooperare între 

şcoal  şi operatorii economici, între şcoal  şi 

partenerii sociali 

Încheierea de parteneriate în 

domeniile şcolarizate 

Permanent Director C.L.D.P.S. 

Agen ii 

economici 

P rin i 

Includerea claselor terminale (a XII-a liceu şi a 

XI-a I.P. ) într-un program anual de consiliere şi 

orientare profesional  prin diverse activit i: 

- Consiliere individual  şi   de grup; 

- Consiliere voca ional  la clas , având ca 

tem  cariera; 

- Participarea la bursa locurilor de munc ; 

- Organizarea unor dezbateri în 

parteneriat cu reprezentan ii A.J.O.F.M. 

pe tema g sirii unui loc de munc . 

Creşterea procentului de inser ie 

profesional  cu 50% pân  în 

2018 

Anual 

 

 

S pt mânal 

 

Oct. - Mai  

 

 

Consilier 

educativ 

Consilier şcolar 

 

Dirigin i 

Director 

A.J.O.F.M. 

 

I.S.J. 

Agen ii 

economici 
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PRIORITATEA 3: ASIGURAREA CALIT II MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ŞI CREŞTEREA MOBILIT II PROFESIONALE A 
PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNV MÂNTUL T.V.E.T; 

OBIECTIVE:  

1. Îmbun t irea calit ii activit ii din şcoal  prin asigurarea la nivelul unit ii a unor servicii educa ioanale de calitate care s  permit  dezvoltarea 

personal  a elevilor şi accesul acestora la programe de formare flexibile şi atractive; 

2. Creşterea mobilit ii profesionale a personalului didactic prin includerea în programe de perfec ionare şi formare continu  cu impact asupra 

adecv rii demersului didactic la nevoile reale ale elevilor. 

3. Optimizarea rela iei şcoal  – familie - comunitate şi a parteneriatului interna ional prin mobilit i ERASMUS+ 

INTE:  

 Asigurarea accesului elevilor, pe baza propriei op iuni, la programe de formare flexibile şi atractive care s  stimuleze şi s  valorifice 

creativitatea elevilor; 

 Participarea în procent de 50% a cadrelor didactice la  cursuri de formare profesional  continu  organizate de I.S.J. şi C.C.D Ialomi a. 

 Cre terea motiva iei de a participa la educa ia formal /non-formal  i la formarea profesional  în viitor, dup  perioada de mobilitate în 

str in tate 

CONTEXT:  În societatea actual  progresul tehnologic determin  necesitatea form rii continue a personalului didactic din înv mântul T.V.E.T. 

pentru a- i dezvolta noi competen e i abilit i. Astfel, profesorii sunt con tien i de faptul c  urmând programe de formare flexibile i atractive vor avea 

mobilitate profesional  crescut , asigurând condi ii de dezvoltare a carierei elevilor, stimulând i valorificând creativitatea acestora, ceea ce va 

conduce la îmbun t irea calit ii educa iei. De asemenea, activit ile de mobilitate sprijinite prin ac iunile cheie ale programului ERASMUS + au ca 

rezultat îmbun t irea performan elor de înv are, a competen elor profesionale i lingvistice. 

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
Stimularea şi valorificarea 

creativit ii elevilor prin 

10% dintre elevii şcolii vor 

participa la activit i desf şurate 

Permanent Consilier educativ 

Director adj. 

Colective de elevi 

Dirigin i 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
organizarea şi realizarea de 

activit i în cercuri şcolare, 

proiecte cultural-artistice şi 

estetice 

în cercuri şcolare, proiecte 

cultural-artistice 

P rin i 

Includerea în programe de 

educa ie remedial  a tuturor 

elevilor cu deficien e de înv are 

Constituirea grupelor şi 

desf şurarea programului 

conform orarului afişat  

Nov. 2017 Profesorii 

Şefii de catedr  

P rin i 

Elevi 

Popularizarea performan elor 

şcolare, premierea elevilor cu 

rezultate bune la etapele 

jude ene, interjude ene şi 

na ionale ale concursurilor 

sportive, cultural-artistice şi 

olimpiadelor şcolare 

Transmiterea prin mass-media a 

rezultatelor la fiecare disciplin  de 

concurs; afişarea rezultatelor pe 

site-ul şcolii 

Ori de câte 

ori este cazul 

Director 

Informatician 

Elevi 

Profesori 

P rin i 

Identificarea şi înregistrarea 

nevoilor şi intereselor elevilor, 

angajatorilor şi comunit ii 

Oferta educa ional  realizat  în 

raport cu cerin ele pie ei muncii 

Permanent Dirigin i Angajatori 

Consilier psiholog 

 Introducerea elevilor cu nevoi 

speciale în programul de 

consiliere psihologic  

Demararea ac iunilor conform 

graficului. Realizarea fişelor de 

observa ie 

Permanent Directori 

Dirigin i 

Consilier psiholog  

Elevi 

Identificarea nevoilor de formare 

profesional  a personalului 

didactic şi didactic auxiliar din 

Completarea chestionarelor; 50% 

din cadrele didactice se vor 

înscrie la cursuri de formare 

Nov. 2017 Responsabilul cu 

perfec ionarea. 

Cadre didactice 

Şefi de catedr  
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
şcoal  continu  

Identificarea nevoilor de formare 

profesional  a personalului 

nedidactic din unitate 

Completarea chestionarelor şi 

înscrierea angaja ilor la cursuri de 

formare prin C.C.D. sau 

A.J.O.F.M. 

Decembrie 

2017 

Responsabilul cu 

perfec ionarea 

Şefii de compartimente 

Personalul nedidactic 

Realizarea de programe proprii 

de formare continu  a 

personalului şcolii în func ie de 

nevoile identificate. 

100% din cadrele didactice 

debutante se vor înscrie la 

programe de formare continu . 

Iunie 2018 Responsabilul cu 

perfec ionarea. 

Consiliul de curriculum 

 

Asigurarea accesului 

personalului didactic al şcolii la 

programe de formare continu  

incluse în oferta C.C.D. – 

Popularizarea programelor de 

formare continu  din lista celor 

avizate/acreditate de C.C.D. 

Ialomi a 

50% din cadrele didactice ale 

şcolii se vor înscrie la programe 

de formare continu  incluse în 

oferta C.C.D. 

Iunie 2018 Responsabilul cu 

perfec ionarea. 

Cadrele didactice 

Work – shopuri de informare/ 

formare privind participarea la 

stagii de formare prin programul 

ERASMUS+, pentru perioada 

2017 -2022 

Cunoaşterea ofertei de formare şi 

înscrierea cadrelor didactice în 

Programul ERASMUS+ 

Nov. 2017 

Feb. 2018 

Directorii 

Cadre didactice 

participante la program 

Cadrele didactice din 

şcoal  

C.C.D., I.S.J. 

Diseminarea la nivelul şcolii a Participarea a cel pu in 80% din Mai – Iunie Directorii Cadre didactice/elevi 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
experien elor de succes ale 

cadrelor didactice/elevilor care 

au participat la proiecte de 

mobilitate în scop de dezvoltare 

profesional , schimb de 

experien e şi transfer de bune 

practici, în cadrul programului 

Erasmus+ 

num rul cadrelor didactice la 

întâlnirile de diseminare a 

rezultatelor form rii 

2018 beneficiari ai 

programelor europene 

 

 

 

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL PENTRU ÎMBUN T IREA CALIT II ÎN T.V.E.T. 
OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului public privat pentru o mai bun  adaptare a ofertei educa ionale la specificul pie ei muncii în vederea integr rii 

pe pia a muncii a absolven ilor de liceu i coal  profesional ; 

INTE:  

 Cre terea cu 5% a num rului de parteneri în 2022 fa  de 2017 i diversificarea activit ilor desf urate în parteneriat; 

 Cre terea gradului de implicare a partenerilor în procesul instructiv-educativ în vederea integr rii pe pia a muncii a absolven ilor T.V.E.T. 

 Optimizarea parteneriatului interna ional prin mobilit i ERASMUS+, în V.E.T. 

CONTEXT: Managementul rela ional consider  partenerii educa ionali drept o solu ie optim  pentru problemele cu care se confrunt  înv mântul. La 

nivelul municipiului Slobozia exist  structuri parteneriale privind înv mântul profesional i tehnic care cuprind unit i colare de formare 

profesional , agen i economici, administra ie local , I.S.J.. În aceast  rela ie, agentul economic are un rol minor din cauza beneficiilor relativ sc zute 

care rezult  în urma încheierii unor contracte de colaborare. Totu i re eaua partenerial  a Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” şi-a extins spectrul 

de agen i economici de colaborare pân  la un num r de 43 de parteneri economici care activeaz  în domeniul mecanic , industria alimentar , turism 

i alimenta ie public , industria textil , electric, etc.  
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Se dore te ca activitatea acestei structuri parteneriale s  se diversifice pentru a juca un rol important în cre terea calit ii, form rii 

profesionale a elevilor colii, oportunit i sporite pentru dezvoltarea profesional  i a carierei, asigurarea inser iei socio-profesionale a absolven ilor i 

sus inerea proiectelor de dezvoltare a colii. 

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
Diversificarea activit ilor de parteneriat 

pentru desf urarea practicii comasate, 

nivelele 3 i 4 de calificare 

Încheierea contractelor de colaborare 

cu cel  pu in 40 de parteneri  economici 

1 Octombrie  

2017 

Directori Parteneri economici  

actuali i viitori 

Proiectarea, organizarea i desf urarea 

unor sesiuni de formare continu  

(speciali ti, agen i economici i profesori 

ai colii) în vederea dobândirii de c tre 

elevi a abilit ilor de integrare social  

Cel pu in 6 ( ase) reprezentan i ai 

partenerilor economici i cadrele 

didactice de specialit i tehnice  vor 

participa la sesiuni de formare 

Iunie 2018 Directori 

Responsabil cu 

perfec ionarea 

I.S.J. 

C.L.D.P.S. 

A.J.O.F.M. 

Antrenarea reprezentan ilor partenerilor 

economici în evaluarea competen elor i 

abilit ilor practice ale elevilor la sfâr itul 

perioadei de instruire practic , la 

examenul de certificare a calific rii 

profesionale nivel 3 i nivel 4 

Angajarea a cel pu in 3 elevi de c tre 

fiecare dintre agen ii economici implica i 

în preg tirea practic  a elevilor. 

Iulie 2018 Director  adj. 

Responsabil 

catedr  Tehnologii 

Agen i economici 

Parteneri 

Redimensionarea parteneriatului coal -

p rinte-elev în  vederea  unei mai mari 

deschideri spre comunitatea local  i 

european  

Participarea p rin ilor la diverse 

evenimente ale colii sau la rezolvarea 

unor probleme administrative ale colii. 

Ianuarie – 

Iunie 2018 

Director Comitetul reprezentativ 

al p rin ilor 

Sporirea frecven ei contactelor cu mass- Anun uri mass-media, articole de pres , Permanent Director Mass-media local  
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
media în scopul cre rii unei imagini cât 

mai bune  a şcolii şi popularizarea 

activit ilor educative. 

emisiuni Radio-TV  

Sprijinirea parteneriatului între şcoal , 

universit i, întreprinderi mici şi mijlocii; 

Ini ierea unor parteneriate na ionale şi 

interna ionale prin realizarea unor 

proiecte ERASMUS+ 

Num r de parteneriate 

 

Proiecte ERASMUS+ (KA1 i KA2) 

Anual 

 

Permanent 

Director 

Directori 

Consiliul de 

administra ie 

Consilier educativ 

Dirigin ii cls. a XII-a şi a 

XI-a IP 

Specialişti 

Dirigin i 

P rin i 

Consiliul local 

Sus inerea de c tre autorit ile locale a 

proiectelor legate de modernizarea 

spa iilor de înv mânt, între inere şcolii 

şi a proiectelor educative extracurriculare 

Proiecte cu finan are local ; 

Fonduri pentru premii şi pentru formare 

profesional . 

2017-2018 Echipa 

managerial  

Primar 

Consiliul local 

ISJ 

 

 

PRIORITATEA 5: MONITORIZAREA AC IUNILOR ŞI EVALUAREA REZULTATELOR  

OBIECTIVE:  

 Completarea fişelor de monitorizare pentru toate ac iunile propuse prin P.A.S.; 

 Evaluarea anual  a obiectivelor din P.L.A.I. şi P.A.S.; 

 Implementarea unui sistem performant de asigurare a calit ii în şcoal . 

INT : Activit ile desf şurate pentru atingerea obiectivelor, examinate multicriterial; 
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CONTEXT: Pentru actualizarea P.A.S. s-a decis formarea unei Comisii care s  analizeze mediul intern la nivelul anului 2016-2017 şi s  adapteze 

Planul opera ional al şcolii conform nevoilor actuale. Pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor ac iunilor din PAS se vor aplica chestionare iar 

evaluarea se va realiza pe baza intelor şi indicatorilor asocia i acestora pentru fiecare obiectiv. Se vor întocmi rapoarte semestriale pentru 

implementarea PAS-ului. 

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 
Întocmirea setului de date pe care s  

sprijine monitorizarea intelor. 

Proiectarea clar  şi realizarea fişelor 

de activit i 

La început de 

ciclu 

Cadre didactice 

Responsabili de catedr  

şi alte compartimente 

Colegii de aceiaşi 

specialitate 

Monitorizarea periodic  a 

implement rii ac iunilor individuale 

Realizarea rapoartelor de 

monitorizare intern . 

Conform 

graficului 

Membrii C.E.A.C. 

Directori 

Responsabil 

C.E.A.C. 

Cadre didactice 

Comunicarea ac iunilor de ameliorare 

corelate cu rezultatele ob inute 

Existen a planurilor de îmbun t ire. Anual Cadre didactice 

Elevi 

P rin i  

Agen i economici 

Analiza informa ilor privind progresul 

realizat în atingerea intelor 

Inform ri în Consiliul de Administra ie Anual  

 

Responsabil C.E.A.C. Cadre didactice 

Elevi 

P rin i 

Elaborarea Rapoartelor de 

autoevaluare intern  

Existen a raportului prezentat în 

Consiliul Profesoral şi Consiliul de 

Administra ie 

Sept. – Oct.  Membrii C.E.A.C.  

Responsabil C.E.A.C. 

Membrii C.P. şi C.A. 

P rin i 

Elevi 

Actualizarea ac iunilor din PAS în 

vederea evalu rii. 

Existen a P.A.S. - actualizat Anual  Director 

Comisia de actualizare 

P.A.S. 

C.L.D.P.S. 

Consiliul local  

P rin i 
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 Activitatea de monitorizare va fi realizată de către manageri. Această activitate va presupune atât participarea managerilor cat i a Consiliului 

de Administra ie al colii. 
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3.3. FINANŢAREA PLANULUI CONTABILITATE 2014-2019 
 

  Şcoala noastr  caut  solu ii care s  ofere posibilitatea de a finan a activit ile de 
dezvoltare. 

  Propunerile publice vor urm ri corela ia dintre resursele disponibile posibil de mobilizat şi 
obiectivele propuse a fi realizate. 

  Politicile propuse pentru finan are din fonduri extrabugetare sunt clar definite, evaluate şi 
stabilite pe elemente de fundamentare certe, solide, predictibile şi realiste. 

INDICATOR 

R
ea

liz
at

 2
01

4 

E
xe

cu
ie

 
pr

el
im

in
ar

 2
01

5 

P
ro

pu
ne

ri 
20

16
 

Es
tim

ri 
20

17
 

Es
tim

ri 
20

18
 

Es
tim

ri 
20

19
 

TOTAL CHELTUIELI (SEC IUNEA DEZVOLTARE + 
SEC IUNEA FUNC IONARE) 

3.400 3.048 3.152 3.270 3.399 3.539 

Total cheltuieli 3.286 3.048 3.152 3.270 3.399 3.539 

CHELTUIELI CURENTE 3.286 3.048 3.152 3.270 3.399 3.539 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.787 2.299 2.377 2.467 2.564 2.669 
Cheltuieli salariale în bani 2.215 1.903 1.968 2.041 2.122 2.211 
Salarii de baz  2.006 1.720 1.778 1.844 1.918 1.998 
Fond aferent pl i cu ora 182 175 181 188 195 203 
Alte drepturi salariale în bani 20 - - - - - 
Contribu ii 572 387 400 416 432 448 
Contribu ii de asigur ri sociale de stat 424 262 271 281 292 304 
Contribu ii de asigur ri de somaj 10 10 10 11 11 11 
Contribu ii de asigur ri sociale de s n tate 115 93 96 100 104 108 
Contribu ii de asigur ri pentru accidente de munc  i 
boli profesionale 

4 4 4 4 4 4 

Contribu ii pentru concedii i indemniza ii 19 18 19 20 21 21 
TITLUL II BUNURI I SERVICII 498 749 775 803 835 870 
Bunuri i servicii 448 544 563 583 606 632 
Furnituri de birou 7 8 8 8 9 9 
Materiale pentru cur enie 29 30 31 32 33 35 
Înc lzit, iluminat i for  motric  273 348 360 373 388 404 
Ap , canal i salubritate 62 80 83 86 89 93 
Po ta, telecomunica ii, radio, tv, internet 1 4 4 4 4 5 
Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare 76 74 77 80 83 86 
Repara ii curente 45 204 211 219 228 237 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 2 1 1 1 1 1 
Alte obiecte de inventar 2 1 1 1 1 1 
Deplas ri, deta ri, transfer ri 3 - - - - - 
CHELTUIELI DE CAPITAL 

Repara ii capita

114 - - - - - 
* cheltuilelile sunt exprimate în mii lei 
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* cheltuilelile sunt exprimate în mii lei 

Informa ii privind efectivele de elevi la 11.09.2017 

Nr. 
Crt. Nivel Filier  Profil / Domeniu 

Specializare / 
Calificare 

profesional  
Clasa 

Num r 
clase 

Num r 
elevi 

1.  

 
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie a-IX-a 1 28 

2.  
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog 
şi protec ia calit ii 
mediului 

a-IX-a 1 27 

3.  Tehnic/Electric Tehnician în 
instala ii electrice a-IX-a 1 17 

4.  
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie a-X-a 1 27 

5.  Tehnic/Mecanic  Tehnician 
mecatronist  a-X-a 1 17 

6.  

Liceal Tehnologic  

Tehnic/Electric Tehnician în 
instala ii electrice a-XI-a 1 28 

7.  
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog 
şi protec ia calit ii 
mediului 

a-XI-a 1 31 

8.  Tehnic/Mecanic  Tehnician 
mecatronist  a-XI-a 1 27 

INDICATOR 

R
ea

liz
at

 2
01

4 

Ex
ec

u
ie

 
pr

el
im

in
ar

 2
01

5 

P
ro

pu
ne

ri 
20

16
 

Es
tim

ri 
20

17
 

E
st

im
ri 

20
16

8 

Es
tim

ri 
20

19
 

TOTAL CHELTUIELI (SEC IUNEA DEZVOLTARE + SEC IUNEA 
FUNC IONARE) 

174 20
0 

207 214 223 232 

Total cheltuieli 174 19 202 209 217 226 
CHELTUIELI CURENTE 174 19 202 209 217 226 
TITLUL II BUNURI I SERVICII 174 19 202 209 217 226 
Bunuri i servicii 36 61 63 66 68 71 
Furnituri de birou 8 8 8 9 9 9 
Materiale pentru cur enie 3 20 21 21 22 23 
Carburan i i lubrifian i 2 4 4 4 4 5 
Po t , telecomunica ii, radio, tv, internet 6 7 7 8 8 8 
Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare 17 22 23 24 25 26 

Repara ii curente 13 22 24 23 24 25 
Hran  104 99 102 106 110 115 
Hran  pentru oameni 104 99 102 106 110 115 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 21 8 8 9 9 9 
Alte obiecte de inventar 21 8 8 9 9 9 
C r i, publica ii i materiale documentare - 5 5 5 6 6 
Total cheltuieli - 5 5 5 6 6 
CHELTUIELI DE CAPITAL - 5 5 5 6 6 
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE - 5 5 5 6 6 
Active fixe - 5 5 5 6 6 



LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                

PLANUL DE AC IUNE AL ŞCOLII 2017- 2022 
 

  92 

Nr. 
Crt. 

Nivel Filier  Profil / Domeniu 
Specializare / 

Calificare 
profesional  

Clasa 
Num r 
clase 

Num r 
elevi 

9.  

Liceal 
Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie 

a-XII-
a 1 22 

10.  
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog 
şi protec ia calit ii 
mediului 

a-XII-
a 1 15 

11.  Tehnic/Mecanic  Tehnician 
mecatronist  

a-XII-
a 1 13 

12.  
Liceal  
Frecven  
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 33 

13.  
Liceal  
Frecven  
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 35 

14.  

Liceal  
Frecven  
redus -inv. 
special 
integrat 

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 7 

15.  
Liceal  
Frecven  
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-XI-a 1 40 

16.  
Liceal 
Seral  Tehnologic  Tehnic/Industria 

textil  şi piel rie 
Tehnician în 
industria textil  

a-XIII-
a 1 12 

17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înv mânt 
profesional 

Tehnologic  

Electric  

Electrician 
intretinere si 
reparatii aparatura 
electrocasnica 

a-IX-a 1 25 

18.  Mecanica Mecanic auto a-IX-a 1 28 

19.  Turism şi alimenta ie 
Ospatar (chelner) 
vanzator in unitati 
de alimentatie 

a-X-a 1 30 

20.  Electric  

Electrician 
intretinere si 
reparatii aparatura 
electrocasnica 

a-X-a 1 20 

21.  Mecanic  Mecanic auto a-X-a 1 27 

22.  Electric  

Electrician 
intretinere si 
reparatii aparatura 
electrocasnica 

a-XI-a 1 20 

23.  Mecanic  Mecanic auto a-XI-a 1 30 

24. Industria textil  şi 
piel rie 

Confec ioner 
produse textile a-XI-a 1 25 
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DATE TEHNICE ÎNTREAGA CL DIRE: 

Suprafa a terenului este de 16558,23 mp, se afl  în intravilanul Municipiului Slobozia. 

Corp A INTERNAT ŞCOLAR  P+4E 

Arie construit  Ac=1345 mp 

Arie desf şurat  total  Ad=7750mp (5 nivele) 

În l ime nivel h=3,5 m şi 3,2 m 

Corp B LICEU P + 2E + corp de legatur  parter 

Arie construit  Ac=1015 mp+185 mp 

Arie desf şurat  total  Ad=3045 mp+185 mp  

În l ime nivel h=3,5 m  

Corp C ATELIERE ŞCOAL  + S LI DE CLAS   P+1 

Arie construit  Ac=850 mp 

Arie desf şurat  total  Ad=2700 mp  

În l ime nivel h=3,5 m  

Corp D SALA DE SPORT (parter) şi anexe P+1 

Arie construit  Ac=625 mp 

Arie desf şurat  total  Ad=710 mp  

În l ime nivel h=2,5m şi 7 m 

Având în vedere c  fondurile destinate acoperirii acelor cheltuieli al c ror nivel nu este 

determinat nemijlocit de num rul de elevi şcolariza i ci de al i factori cum ar fi: starea, vechimea şi 

dispersia spa iilor de înv mânt existente, m rimea spa iilor şi dot rile aferente unor activit i 

sociale şi cultural-recreative, a internatului şi cantinei şcolare, parcuri şi terenuri sportive, 

comunitatea local  a suplimentat fondurile acordate în baza standardului cost/elev cu suma 

356.392 folosit  pentru: repara ii, utilit i şi materiale de între inere şi gospod rire. 
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IV. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE 

CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABOR RII PLANULUI 
 

 În elaborarea planului au fost consultate cadrele didactice în vederea stabilirii priorit ilor 

strategice şi a obiectivelor int  care ar trebui urm rite pentru realizarea misiunii pe care 

şcoala şi-a asumat-o; comunitatea p rin ilor din clasele terminale şi de început de ciclu 

pentru a determina aştept rile acestora de la unitatea şcolar  şi modul în care acestea au 

fost atinse precum şi  partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de ac iune în vederea 

dobândirii competen elor cheie de c tre elevi şi a nevoilor de competen e la nivel local 

 Pentru elaborarea  PAS  s-au realizat întâlniri cu membrii Consiliului de Administra ie şi şefii 

de arii curriculare pentru stabilirea echipelor de lucru şi dezbaterea planului; consult ri cu 

serviciul secretariat şi contabilitate, schimburi de experien , consult ri cu AJOFM, agen i 

economici .  

 Planul opera ional va fi monitorizat de c tre o echip  format  din cadrele didactice, care şi-au 

adus contribu ia la realizarea lui. Se va realiza o evaluare semestrial  la nivelul fiec rei 

catedre, care va prezenta concluziile într-un raport scris. Responsabilul CEAC  este 

responsabil cu monitorizarea operativ . 

 Planul de ac iune al şcolii va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni ori de 

câte ori este necesar pentru ameliorarea rezultatelor ob inute şi stabilirea direc iilor de 

ac iune viitoare, concluziile desprinse fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finele 

semestrului. 

 

4.2. ORGANIZAREA ACTIVIT ILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE 
ŞI ACTUALIZARE A PLANULUI 

 

Reactualizarea Planului de Ac iune al colii a fost realizat  de o comisie desemnat  prin 

decizia Consiliului de administra ie. S-a realizat revizuirea informa iilor referitoare la mediul intern. 

 În data de 21.08.2014 a fost realizat  evaluarea extern  ARACIP la cererea unit ii 

noastre pentru autorizare provizorie pe domeniul Electric, înv mânt profesional de 3 ani,  

calificarea profesional   ”Electrician de între inere i repara ii aparatur  electrocanic ” i filiera 

voca ional , profil sportiv, specializarea ,,Instructor sportiv – handbal. 

 În timpul evalu rii a fost realizat  verificarea îndeplinirii cerin elor din Standardele de 

autorizare/acreditare/evaluare periodic  aprobate prin HG nr. 21/2007 pentru aprobarea 
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Standadelor de autorizare de func ionare provizorie a unit ilor de înv mânt preuniversitar, 

precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic  a unit ilor de înv mânt 

preuniversitar. În urma evalu rii s-a constatat c  nu exist  descriptori neîndeplini i.; 

În data de 31.10.2014 a fost realizat , la cererea unit ii noastre, evaluarea extern  

ARACIP în vederea acredit rii pentru nivelul de înv mânt liceal, profil servicii, domeniul turism 

i alimenta ie, calificarea profesional  tehnician în gastronomie. A fost verificat  respectarea 

cerin elor din standardele de autorizare/acreditare/evaluare periodic  aprobate prin H.G. nr. 

21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare, de func ionare provizorie a unt ilor de 

înv mânt preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic  a 

unit ilor de înv mânt preuniversitar. Nu s-au constatat descriptori de calitate neîndeplini i. 

În perioada 10 - 11.11.2016 a fost realizat , evaluarea extern  periodic  ARACIP în 

vederea atest rii nivelului calit ii serviciilor educa ionale oferite de unitatea de înv mânt 

pentru nivelurile de înv mânt liceal i profesional.  

În timpul evalu rii a fost realizat  verificarea îndeplinirii cerin elor din Standardele de 

autorizare/acreditare/evaluare periodic  aprobate prin HG nr. 21/2007 pentru aprobarea 

Standadelor de autorizare de func ionare provizorie a unit ilor de înv mânt preuniversitar, 

precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic  a unit ilor de înv mânt 

preuniversitar, standardelor de referin  aprobate prin H.G. nr. 1534/2008 pentru aprobarea 

Standardelor de referin  i a indicatorilor de performan  pentru evaluarea i asigurarea calit ii 

în înv mântul preuniversitar. În urma evalu rii s-a stabilit nivelul de realizare a celor 43 de 

indicatori. 
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V. GLOSAR 
 

AEL   – Programul Asistent Educa ional pentru Liceu 

AJOFM  – Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  

ANPCDEFP  – Agen ia Na ional  pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa iei şi 

Form rii Profesionale 

CCD   – Casa Corpului Didactic 

CDL   – curriculum în dezvoltare local  

CDŞ   – curriculum la decizia şcolii 

CEAC   – Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calit ii  

CES   – Cerin e educa ionale speciale 

CJAP   – Centrul Jude ean de Asisten  Psihopedagogic  

CNP   – Comisia Na ional  de Prognoz  

FEFP   – Furnizori de educa ie şi formare profesional   

FPC   – Formare profesional  continu  

IMM   – Întreprinderi mici şi mijlocii 

INCSMPS  – Institutul Na ional de Cercetare Ştiin ific  în Domeniul Muncii şi Protec iei Sociale 

INS   – Institutul Na ional de Statistic  

ISJ   – Inspectoratul Şcolar Jude ean 

ÎPT (TVET)  – Înv mânt profesional şi tehnic  

MENC   – Ministerul Educa iei Na ionale i Cercet rii tiin ifice  

ONG   – Organiza ie Nonguvernamental  

PLAI   – Planul Local de Ac iune pentru Înv mântul profesional şi tehnic 

PESTE  – Politic, Economic, Social, Tehnologic, Economic 

POR   – Programul  Opera ional Regional 

PRAI   – Planul Regional de Ac iune pentru Înv mântul profesional şi tehnic  

POS CCE  – Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivit ii Economice 

POS DRU  – Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  

SAM   – Şcoala de Arte şi Meserii  

SMC   – Sistem de Management al Calit ii  

SPP   – Standarde de Preg tire Profesional   

SWOT  – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities 

(Oportunit i), Threats (Amenin ri)   
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VI. ANEXE ANEXA 1. 
POPULA IA  JUDE ULUI ŞI A LOCALIT II UNDE ESTE SITUAT  ŞCOALA 

 LA DATA DE 1 IULIE 2010 

Jude ul, 
Localitatea 

Total, masculin, 
feminin, urban, 

rural 

Total 
Popula ie 
la 1 iulie 

2010 

Din care pe grupe de vârst  

0-14  
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

65 ani 
i 

peste 

Jude ul  
Ialomi a 

Total, din care: 286980 47017 16395 22718 18280 135503 47067 
Masculin 140465 23958 8324 11700 9496 67929 19058 
Feminin 146515 23059 8071 11018 8784 67574 28009 
Urban, din care: 132265 20670 7531 11495 9552 69111 13906 
Masculin 63991 10609 3807 5750 4890 33208 5727 
Feminin 68274 10061 3724 5745 4662 35903 8179 
Rural, din care: 154715 26347 8864 11223 8728 66392 33161 
Masculin 76474 13349 4517 5950 4606 34721 13331 
Feminin 78241 12988 4347 5273 4122 31671 19830 

Localitatea   
Slobozia 

Total, din care:        
Masculin        
Feminin        

 
PONDERILE GRUPELOR DE POPULA IE DE LA NIVELUL JUDE ULUI ŞI LOCALIT II 
UNDE ESTE SITUAT  ŞCOALA LA DATA DE 1 IULIE 2010 

Jude ul, 
Localitatea 

Total, masculin, 
feminin, urban, 

rural 

Ponderi 
masculin, 
feminin, 
urban, 
rural 

Ponderi pe grupe de vârst  

0-14  
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

65 ani 
i 

peste 

Jude ul  
Ialomi a 

Total, din care: 100 16,4 5,7 7,9 6,4 47,2 16,4 

Masculin 99,9 17,1 5,9 8,3 6,8 48,4 13,5 

Feminin 101,1 15,7 5,5 7,5 6,0 46,1 19,2 

Urban, din care: 100 15,6 5,7 8,7 7,2 52,3 10,5 

Masculin 100 16,7 5,9 9,0 7,6 51,9 8,9 

Feminin 100 14,7 5,5 8,4 6,8 52,6 12,0 

Rural, din care: 100 17,0 5,7 7,3 5,6 42,9 21,4 

Masculin 100 17,5 5,9 7,8 6,0 45,4 17,4 

Feminin 100 16,6 5,6 6,7 5,3 40,5 25,3 

Localitatea 
Slobozia 

Total, din care:        

Masculin        

Feminin        
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 ANEXA 2. 
EVOLU IA PREVIZIONAT  A ABSOLVEN ILOR DE CLASA A VIII –A 

Jude , Localitate 
ANUL 

2009 2010 2011 2012 2013 

Judetul Ialomi a 

 

3015 

 

3079 3492 

 

2995 

 

 

Localitatea Slobozia 

 

 

 

    

 

Sursa: ISJ 
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ANEXA 3. 
 

ELEVI ŞCOLARIZA I ÎN UNITATEA DE ÎNV MÂNT 

Total, nivele de înv mânt, sexe,  
medii de reziden  

Num r de elevi/Anul şcolar 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/  
2016 

2016/  
2017 

Total popula ie şcolar , din care: 872 653 557 548 546 

     - pe sexe 
                                    
masculin 

450 389 
330 321 328 

feminin 422 264 227 227 218 

  - dup  mediul de 
reziden  al elevilor  

Total din localitatea unde 
este situat  şcoala 

355 246 189 190 179 

Total din alte localit i 517 410 368 358 367 
Total din urban - - - - - 
Total din  rural 517 410 368 358 367 

total  liceu tehnologic ruta direct , din care: 736 526 381 283 238 

    - pe sexe 
masculin 390 308 203 160 139 

feminin 346 218 178 123 99 

  - dup  mediul de 
reziden  al elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

274 186 
126 79 55 

Total din alte localit i 462 340 225 204 183 
Total din urban - - - - - 
Total din  rural 462 340 225 204 183 

total în cl. IX, X şi XI invatamant profesional din care: - 54 150 168 215 

    - pe sexe 
masculin - 37 117 122 157 

feminin - 17 33 46 58 

  - dup  mediul de 
reziden  al elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

- 14 
43 45 62 

Total din alte localit i - 40 107 123 153 
Total din urban - - - 20 - 
Total din  rural - 40 107 103 153 

total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresiv , din care: 77 - - - - 

    - pe sexe 
masculin 40 - - - - 

feminin 37 - - - - 

  - dup  mediul de 
reziden  al elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

40 - - 
- - 

Total din alte localit i 37 - - - - 
Total din urban - - - - - 
Total din  rural 37 -  - - 

total în înv mântul fecven  redus , din care: 59 56 26 77 75 

    - pe sexe 
masculin 20 14 10 32 26 

feminin 39 42 16 45 49 
  - dup  mediul de din localitatea unde este 41 34 20 57 50 
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reziden  al elevilor  situat  şcoala 
Total din alte localit i 18 22 6 20 25 
Total din urban - - - - - 
Total din  rural 18 22 6 20 25 

total în înv mântul seral, din care: - - - 20 18 

    - pe sexe 
masculin - - - 7 6 

feminin - - - 13 12 

  - dup  mediul de 
reziden  al elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

- - 
- 14 12 

Total din alte localit i - - - 6 6 
Total din urban - - - - - 
Total din  rural - - - 6 6 

 ANEXA 4. 
PIERDERI COHORT  

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Înscri i total liceu 872 653 557 548 549 
Înscrişi în cl  IX - XII Liceu tehnologic 736 526 381 283 238 
Absolven i liceu tehnologic 656 423 302 243 212 
Înscrişi in cl  IX - XI invatamant 
profesional 

- 56 150 168 215 

Absolven i  invatamant profesional - 53 120 136 185 
Înscrişi in cl  IX - XIII Liceu frecventa 
redusa 

- 56 37 77 75 

Absolven i liceu frecventa redusa - 53 26 56 64 
Înscrişi Liceu seral - - - 20 18 
Absolven i liceu seral - - - 14 12 
TOTAL PIERDERI ÎN LICEU 
TEHNOLOGIC 

80 103 86 46 26 

% PIERDERI ÎN LICEU TEHNOLOGIC 10,86 19,58 22,57% 16,25 10,93 
TOTAL PIERDERI IN INVATAMANT 
PROFESIONAL 

- 3 35 35 30 

% PIERDERI IN INVATAMANT 
PROFESIONAL 

- 5,35 23,33% 20,83 13,96 

TOTAL PIERDERI IN LICEU FRECVENTA 
REDUSA 

- 3 8 23 11 

% PIERDERI IN LICEU FRECVENTA 
REDUSA 

- 5,36 21,62% 29,87 14,67 

TOTAL PIERDERI IN LICEU SERAL - - - 7 6 
% PIERDERI IN LICEU SERAL    35 33,34 
TOTAL PIERDERI IN LICEU - 109 129 111 73 
% TOTAL PIERDERI IN LICEU  - 16,69% 23,15% 20,26 13,30  
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ANEXA 5.  
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECT  LA 
SFÂRŞITUL ANULUI 2015-2016 

Criteriul Total pierderi* 
(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze   

(nr. elevi) 
TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
profilul servicii 6 

abandon şcolar 0 
repeten ie 3 
transfer în alt  unitate de înv mânt 1 
(alte situa ii)**AMANARE  MEDICALA  2 

 

Criteriul Total pierderi* 
(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze   

(nr. elevi) 
TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
profilul resurse 7 

abandon şcolar 0 
repeten ie 1 
transfer în alt  unitate de înv mânt 0 
(alte situa ii)**AMANARE  MEDICALA  6 

 

Criteriul Total pierderi* 
(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze   

(nr. elevi) 
TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
profilul tehnic 13 

abandon şcolar 2 
repeten ie 7 
transfer în alt  unitate de înv mânt 3 
(alte situa ii)**AMANARE  MEDICALA  2 

 

Criteriul Total pierderi* 
(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze   

(nr. elevi) 
TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
forma frecventa redusa 11 

abandon şcolar 0 
repeten ie 8 
transfer în alt  unitate de înv mânt 5 
(alte situa ii)**AMANARE  MEDICALA  1 

 

Criteriul Total pierderi* 
(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze   

(nr. elevi) 
TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
înv mânt profesional  30 

abandon şcolar 0 
repeten ie 26 
transfer în alt  unitate de înv mânt 0 
(alte situa ii)**AMANARE  MEDICALA  8 

 

Criteriul Total pierderi* 
(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze  

(nr. elevi) 
TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
Seral 6 

abandon şcolar 0 
repeten ie 0 
transfer în alt  unitate de înv mânt 0 
(alte situa ii)**AMANARE  MEDICALA  6 



LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                

PLANUL DE AC IUNE AL ŞCOLII 2017- 2022 
 

  102 

ANEXA 6. 
RATA DE PROMOVARE ÎNV MÂNT PROFESIONAL 

Domeniul de formare profesional : electric, mecanic , ind.textil  i piel rie, servicii 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - 67,27 80 75,76 
masculin - - 79,41 72,58 75 
feminin - - 90,90 96,42 78,95 
 urban* - - 66,66 90 84,62 
rural* - - 67,56 77,14 72,61 

a X-a 

Total şcoal  - 94,44 81,81 90 93,75 
masculin - 91,89 83,78 93,10 98 
feminin - 88,24 71,42 81,81 86,67 
 urban* - 92,86 100 93,33 95,66 
rural* - 95,00 75 88 92,99 

a XI-a  

Total şcoal  - - 92,15 73,68 97,23 
masculin - - 66,66 80,64 100 
feminin - - 86,66 42,85 88,89 
 urban* - - 92,30 50 92,31 
rural* - - 92,10 82,14 100 

 
 
          Domeniul  Electric 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - 71,42 70 63,64 
masculin - - 71,42 67,85 62,07 
feminin - - 0 100 75 
 urban* - - 87,5 80 80 
rural* - - 65 68 60,72 

a X-a 

Total şcoal  - - - 95,65 90,91 
masculin - - - 95,65 95 
feminin - - - 0 50 
 urban* - - - 90 100 
rural* - - - 100 88,89 

a XI-a  

Total şcoal  - - - - 100 
masculin - - - - 100 
feminin - - - - - 
 urban* - - - - 100 
rural* - - - - 100 
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        Domeniul Mecanic  

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - - 86,20 78,13 
masculin - - - 86,20 78,13 
feminin - - - - - 
 urban* - - - 100 74,08 
rural* - - - 84,61 100 

a X-a 

Total şcoal  - 96,55 81,48 - 100 
masculin - 96,55 81,48 - 100 
feminin - - - - - 
 urban* - 100 100 - 100 
rural* - 95,24 78,26 - 100 

a XI-a  

Total şcoal  - - 96,42 86,36 - 
masculin - - 96,42 86,36 - 
feminin - - - 0 - 
 urban* - - 100 0 - 
rural* - - 95 95 - 

 
 

         Domeniul  Industrie textil  i piel rie 

Clasa 
 

Criteriul 
 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - 62,96 83,87 - 
masculin - - 43,75 20 - 
feminin - - 90,90 96,15 - 
 urban* - - 50 91,67 - 
rural* - - 70,58 78,95 - 

a X-a 

Total şcoal  - 92,00 - 82,35 86,21 
masculin - 100 - 83,33 0 
feminin - 88 - 81,82 89,29 
 urban* - 83,33 - 100 92,31 
rural* - 94,74 - 75 81,25 

a XI-a  

Total şcoal  - - 86,95 - 92,86 
masculin - - 87,5 - 100 
feminin - - 86,66 - 88,89 
 urban* - - 80 - 75 
rural* - - 88,88 - 100 
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        Domeniul: Turism i alimenta ie 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - - - 85,30 
masculin - - - - 89,48 
feminin - - - - 80 
 urban* - - - - 81,25 
rural* - - - - 88,89 

a X-a 

Total şcoal  - - 82,35 - - 
masculin - - 90 - - 
feminin - - 71,42 - - 
 urban* - - 100 - - 
rural* - - 66,66 - - 

a XI-a  

Total şcoal  - - - 56,25 - 
masculin - - - 66,67 - 
feminin - - - 42,86 - 
 urban* - - - 62,50 - 
rural* - - - 50 - 

- 
 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013/ 2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 

a IX-a 

Total şcoal  68,57 69,23 86,81 81,14 

masculin 67,50 72 84,21 90 
feminin 72,00 65,85 91,18 69,57 

 urban* 60,00 71,42 100 45,46 
rural* 72,00 68,57 81,25 90,48 

a X-a 

Total şcoal  75,90 81,63 80,88 94,88 
masculin 78,05 87,5 81,08 95,92 

feminin 73,81 76 80,65 93,11 
 urban* 73,08 75 68,75 90,48 
rural* 77,19 84,84 84,62 96,5 

a XI-a  

Total şcoal  82,00 81,81 87,27 84,75 
masculin 81,08 79,48 87,10 81,82 

feminin 83,15 84,21 87,50 88,47 
 urban* 88,31 80,95 66,67 80 
rural* 77,24 82,14 97,30 85,72 

a XII - a 

Total şcoal  92,90 82,92 88,81 93,75 
masculin 93,98 78,88 85,71 92,60 

feminin 91,67 87,83 91,18 95,24 
 urban* 88,71 89,70 77,78 84,62 
rural* 93,55 78,12 92,16 97,15 
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 RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL TEHNIC 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

 
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  65,55 68,57 69,23 83,33 76 

masculin 75 67,50 72 82,98 86,37 
feminin 65,85 72,00 65,85 84,62 0 
 urban* 68,29 60,00 71,42 100 25 
rural* 64,10 72,00 68,57 85,71 100 

a X-a 

Total şcoal  70,18 75,90 81,63 73,68 92,16 
masculin 83 78,05 87,5 73,68 94,88 
feminin 71,43 73,81 76 0 83,34 
 urban* 80,33 73,08 75 66,67 88,24 
rural* 79,01 77,19 84,84 72,92 94,12 

a XI-a  

Total şcoal  72,09 82,00 81,81 94,44 81,25 
masculin 71,64 81,08 79,48 94,44 81,25 
feminin 78,95 83,15 84,21 0 - 
 urban* 75 88,31 80,95 71,42 100 
rural* 72,22 77,24 82,14 100 75 

a XII - a 

Total şcoal  87,87 92,90 82,92 92,86 100 
masculin 89,74 93,98 78,88 90,48 100 
feminin 85,19 91,67 87,83 100 - 
 urban* 85 88,71 89,70 81,82 100 
rural* 84 93,55 78,12 100 100 

Rut  
progresiv  

Total şcoal  89,28 - - - - 
masculin 97,05 - - - - 
feminin 77,27 - - - - 
 urban* 87,50 - - - - 
rural* 91,66 - - - - 

 
 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL REAL 

Clasa Criteriul 

 ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

 
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - - - - 
masculin - - - - - 
feminin - - - - - 
 urban* - - - - - 
rural* - - - - - 

a X-a 
Total şcoal  - - - - - 
masculin - - - - - 
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feminin - - - - - 
 urban* - - - - - 
rural* - - - - - 

a XI-a  

Total şcoal  94,44 - - - - 
masculin 111,11 - - - - 
feminin 77,77 - - - - 
 urban* 88,88 - - - - 
rural* 100 - - - - 

a XII - a 

Total şcoal  100 100 - - - 
masculin 100 100 - - - 
feminin 100 100 - - - 
 urban* 100 100 - - - 
rural* 100 100 - - - 

 
 
 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL RESURSE 
 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  83,05 59,25 63,33 93,55 - 
masculin 81,81 48,27 85,71 90 - 
feminin 83,78 72,00 56,52 95,24 - 
 urban* 85,71 62,50 87,5 100 - 
rural* 82,22 57,89 54,54 90,91 - 

a X-a 

Total şcoal  95 77,55 79,41 85 100 
masculin 89,47 76,47 80 83,33 100 
feminin 97,56 78,12 79,16 85,71 100 
 urban* 93,33 54,54 70 85,71 100 
rural* 95,55 84,21 83,33 84,62 100 

a XI-a  

Total şcoal  85,18 87,50 90,69 83,78 78,95 
masculin 94,44 100 93,33 76,92 80 
feminin 80,55 78,48 89,28 87,50 78,58 
 urban* 89,47 93,75 100 63,64 66,67 
rural* 82,85 85,00 88,88 92,31 84,62 

a XII - a 

Total şcoal  90,56 97,87 88 85,37 90,91 
masculin 92,30 100 72,22 78,57 83,34 
feminin 90 96,66 90,62 88,89 95,24 
 urban* 90,47 100 93,75 71,43 75 
rural* 90,62 96,77 79,41 88,24 96 

Rut  
progresiv  

Total şcoal  100 - - - - 
masculin 100 - - - - 
feminin 100 - - - - 
 urban* 100 - - - - 
rural* 100 - - - - 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL SERVICII 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  - - 86,66 - 85,72 
masculin - - 100 - 100 
feminin - - 77,77 - 80 
 urban* - - 100 - 84 
rural* - - 85,71 - 100 

a X-a 

Total şcoal  86,66 - - 82,76 - 
masculin 83,33 - - 91,67 - 
feminin 87,50 - - 76,47 - 
 urban* 100 - - 33,33 - 
rural* 81,81 - - 88,46 - 

a XI-a  

Total şcoal  88,88 74,07 - - 91,67 
masculin 100 42.85 - - 83,34 
feminin 85,71 85,00 - - 100 
 urban* 91,66 100 - - - 
rural* 86,66 65,00 - - 91,67 

a XII - a 

Total şcoal  - 95,33 90 - - 
masculin - 100 75 - - 
feminin - 94,44 93,75 - - 
 urban* - 90,90 71,42 - - 
rural* - 100 100 - - 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU SERAL, PROFILUL TEHNIC 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a XI-a 

Total şcoal  - - - 70  

masculin - - - 71,43  

feminin - - - 69,23  

 urban* - - - 66,67  

rural* - - - 71,43  

a XII-a 

Total şcoal  - - - - 66,67 
masculin - - - - 33,34 
feminin - - - - 83,34 
 urban* - - - - 66,67 
rural* - - - - 66,67 

a XIII-a 

Total şcoal  - - - - - 
masculin - - - - - 
feminin - - - - - 
 urban* - - - - - 
rural* - - - - - 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU FRECVEN  REDUS , PROFILUL REAL 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

a IX-a 

Total şcoal  38,70 - - 56,82 - 
masculin 20 - - 56,52 - 
feminin 56,25 - - 57,14 - 
 urban* 47,05 - - 44 - 
rural* 28,57 - - 73,68 - 

a X-a 

Total şcoal  - 92,85 - - 80,96 
masculin - 100 - - 72,23 
feminin - 84,21 - - 87,50 
 urban* - 89,47 - - 82,61 
rural* - 100 - - 78,95 

a XI-a  

Total şcoal  - - 100 - - 
masculin - - 70 - - 
feminin - - 100 - - 
 urban* - - 100 - - 
rural* - - 83,33 - - 

a XII - a 

Total şcoal  96,42 - - 93,94 - 
masculin 100 - - 77,78 - 
feminin 95,65 - - 100 - 
 urban* 100 - - 92,59 - 
rural* - - - 100 - 

a XIII - a 

Total şcoal   96,42 - - 90,91 
masculin  100 - - 87,50 
feminin  95,65 - - 92 
 urban*  93,33 - - 92,60 
rural*  100 - - 83,34  ANEXA 7. 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNV MÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Total şcoal  36 16,69 23,15 20,26 13,37 
masculin 17 17,48 23,03 21,50 13,42 
feminin 19 15,67 23,34 18,50 13,31 
 urban* 14 16,87 22,75 20,53 15,65 
rural* 22 15,60 23,36 20,11 12,27 

 
* dup  mediul de reziden  al elevilor 
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ANEXA 8. 
 

EVOLU IA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2013/2017 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

SESIUNEA IUNIE- IULIE 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

E
X

A
M

E
N

U
L 

D
E

 B
A

C
A

LA
U

R
E

A
T

 

Total 
absolventi 

 132 120 91 34 83 

- pe sexe 
masculin 43 81 35 13 32 
                 feminin 89 39 56 21 51 

- dup  mediul 
de reziden  
al elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

72 45 39 6 
28 

din alte localit i, din 
care: 

60 75 52 28 
55 

urban - - - 3 - 
                        rural 60 75 52 25 55 

Promova i 
la examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolven i promova i, din care : 10 11 24 9 9 

- pe sexe 
masculin 6 3 9 2 4 
                 feminin 4 8 15 7 5 

- dup  mediul 
de reziden  
al elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

7 5 10 1 
3 

din alte localit i, din 
care: 

3 6 14 8 
6 

urban - - - 2 - 
                        rural 3 6 14 6 6 

Ponderea 
absolven ilor 
promova i la 
examenul de 
bacalaureat 

Total absolven i promova i, din care: 7,58 9,17 26,37 26,47 20 

- pe sexe 
masculin 13,95 3,70 25,71 15,38 21,06 
                 feminin 4,49 20,51 26,79 33,33 19,23 

  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

70 11,11 25,64 16,67 
33,34 

din alte localit i, din 
care: 

30 8 26,92 28,57 
66,67 

urban - - - 66,67 - 
                        rural 30 8 26,92 24 66,67 
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EVOLU IA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2013/2017 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

SESIUNEA AUGUST 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/2
014 

2014/ 
2015 2015/ 

2016 
2016/ 
2017 

E
X

A
M

E
N

U
L 

D
E

 B
A

C
A

LA
U

R
E

A
T

 

Total 
absolventi 

Total absolven i, din care : 145 80 58 32 39 

- pe sexe 
masculin 62 33 25 16 13 
                 feminin 83 47 33 16 26 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

75 29 23 5 13 

din alte localit i, din 
care: 

70 51 35 27 26 

urban - - - 4 - 
                        rural 70 51 35 23 26 

Promova i la 
examenul de 
bacalaureat 

Total absolven i promova i, din care : 12 10 5 3 5 

- pe sexe 
masculin 8 3 0 2 1 
                 feminin 4 7 5 1 4 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

7 4 2 1 2 

din alte localit i, din 
care: 

5 6 3 2 3 

urban - - - - - 
                        rural 5 6 3 2 3 

Ponderea 
absolven ilor 
promova i la 
examenul de 
bacalaureat 

Total absolven i promova i, din care: 8,28 12,50 8,62 9,38 20,84 

- pe sexe 
masculin 12,90 9,09 0 12,50 12,50 
                 feminin 4,82 14,89 15,15 6,25 25 

  

din localitatea unde este 
situat  şcoala 

9,33 13,79 8,70 20 40 

din alte localit i, din 
care: 

7,14 11,76 8,57 7,41 60 

urban - - - - - 
                        rural 7,14 11,76 8,57 7,41 60 
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EVOLU IA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETEN ELOR 
ABSOLVEN ILOR DE LICEU - NIVEL 3 / 4 (2014-2015) 

SESIUNEA MAI - IUNIE 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

EX
AM

EN
U

L 
D

E 
C

ER
TI

FI
C

AR
E 

A 
C

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

 P
R

O
FE

SI
O

AN
LE

 

Absolven i 

Total absolven i, din care : 100 75 91 36 41 

- pe sexe 
masculin 33 37 44 15 22 
                 feminin 67 38 47 21 19 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea unde 
este situat  şcoala 

61 27 29 6 14 

din alte localit i, 
din care: 

39 48 62 30 27 

urban - 5 6 4 - 
                        rural 39 43 56 26 27 

Promova i la 
examenul de 
certificare 
competen e 
liceu 

Total absolven i promova i, din 
care : 

100 73 81 34 40 

- pe sexe 
masculin 33 35 34 13 22 
                 feminin 67 38 47 21 18 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea unde 
este situat  şcoala 

61 27 29 6 14 

din alte localit i, 
din care: 

39 46 52 28 26 

urban - 5 5 4 - 
                        rural 39 41 47 24 26 

Ponderea 
absolven ilor 
promova i la 
examenul de 
certificare 
competen e 
liceu 

Total absolven i promova i, din 
care : 

100 97,33 89,01 94,44 100 

- pe sexe 
masculin 100 94,59 77,27 86,67 100 
                 feminin 100 100 100 100 100 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea unde 
este situat  şcoala 

100 100 100 100 35 

din alte localit i, 
din care: 

100 95,83 83,87 93,33 65 

urban - 100 83,33 100 - 
                        rural 100 95,55 83,92 92,31 65 
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EVOLU IA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETEN ELOR 
ABSOLVEN ILOR DE LICEU NIVEL 3 / 4 (2014-2015) 

SESIUNEA AUGUST - SEPEMBRIE 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

EX
AM

EN
U

L 
D

E 
C

ER
TI

FI
C

AR
E 

A 
C

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

 P
R

O
FE

SI
O

AN
LE

 

Absolven i 

Total absolven i, din care : 64 44 45 25 2 

- pe sexe 
masculin 47 24 27 15 1 
               feminin 17 20 18 10 1 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat  şcoala 

26 21 26 3 1 

din alte localit i, 
din care: 38 23 19 22 1 

urban - 3 - 2 - 
                        
rural 38 20 19 20 1 

Promova i la 
examenul de 
certificare 
competen e 
liceu 

Total absolven i promova i, din 
care : 63 33 25 19 1 

- pe sexe 
masculin 47 14 19 10 1 
                 
feminin 16 19 6 9 0 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat  şcoala 

26 20 7 3 0 

din alte localit i, 
din care: 37 13 18 16 1 

urban - 3 - 2 - 
                        
rural 37 10 18 14 1 

Ponderea 
absolven ilor 
promova i la 
examenul de 
certificare 
competen e 
liceu 

Total absolven i promova i, din 
care : 

98,44 75 55,55 76 100 

- pe sexe 
masculin 100 58,33 70,37 66,67 100 
                 
feminin 97,37 95 33,33 90 100 

- dup  
mediul de 
reziden  al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat  şcoala 

100 95,24 26,92 100 - 

din alte localit i, 
din care: 97,37 56,52 94,73 72,73 100 

urban - 100 - 100 - 
                        
rural 97,37 50 94,73 70 100 

 
 Raport rile sunt la prezen i 
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EVOLU IA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETEN ELOR 
PROFESIONALE - INVATAMANTUL PROFESIONAL- NIVEL 3 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 
IUNIE AUGUST AUGUST IULIE SEPT. 

EX
AM

EN
U

L 
D

E 
C

ER
TI

FI
C

AR
E 

A 
C

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

   
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

LE
 L

A
 IN

V
A

T
A

M
A

N
T

U
L 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L 

Ab
so

lv
en

i 

Total absolven i, din care : 38 9 28 30 4 

     -pe 
sexe 

masculin 26 8 25 22 4 
  feminin                  12 1 3 8 0 

  -dup  
mediul de 
reziden  
al elevilor  

din localitatea unde 
este situat  şcoala 

12 0 4 10 0 

din alte localit i, din 
care: 

26 9 24 20 4 

urban 0 0 0 - - 

rural 26 9 24 20 4 

Pr
om

ov
a

i l
a 

ex
am

en
ul

 d
e 

ce
rt

ifi
ca

re
 

Total absolven i promova i, din care 
: 

36 5 27 30 3 

     -pe 
sexe 

masculin 25 4 25 22 3 
                feminin 11 1 2 8 0 

  -dup  
mediul de 
reziden  
al elevilor  

din localitatea unde 
este situat  şcoala 

12 0 3 10 0 

din alte localit i, din 
care: 

24 5 24 20 3 

urban 0 0 0 - 0 

  rural               24 5 24 20 3 

Po
nd

er
ea

 a
bs

ol
ve

n
ilo

r 
pr

om
ov

a
i l

a 
ex

am
en

ul
 d

e 
ce

rt
ifi

ca
re

 

Total absolven i promova i, din care 
: 94,73 55,55 96,43 % 100 100 

     -pe 
sexe 

masculin 96,15 50 100 % 100 100 
feminin 91,66 100 66,67 % 100 0 

  -dup  
mediul de 
reziden  
al elevilor  

din localitatea unde 
este situat  şcoala 

100 0 75 % - 0 

din alte localit i, din 
care: 

92,30 55,55 100 % 100 100 

urban 0 0 0 - 0 

rural 92,30 55,55 100 % 100 100 
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ANEXA 9. 
CHELTUIELI PUBLICE PE ELEV 

în mii lei /elev 

Anul 

Nivel de invatamant 

Nivel judetean 
LICEU TEHNOLOGIC 

"M.EMINESCU” 

Total 
Buget 

Mediu de 
rezidenta 

Total 
Buget 

national local Urban Rural Na ional Local 

2013 
liceal - - - - - 5,77 0,56 5,20 

profesional - - - - - - - - 

2014 
liceal - - - - - 7,29 0,64 6,64 

profesional - - - - - 1,94 - 1,94 

2015 
 

liceal - - - - - 8,96 1,12 7,84 
profesional - - - - - 1,51 - 1,51 

special - - - - - 3,4 - 3,4 

2016 
 

liceal - - - - - 7,20 0,92 6,28 
profesional - - - - - 2,18 - 2,18 

special - - - - - 3,11 - 3,11 

2017 
 

liceal - - - - - 8,55 1,04 7,51 
profesional - - - - - 2,09 - 2,09 

 special - - - - - 2,22 - 2,22 
 
 

 ANEXA 10. 
NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 

Nivel de înv mânt 
Liceul Tehnologic ,,M Eminescu” 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

liceal 12,22 9,69 9,04 11,03 14,57 
profesional  3,6 4,83 4,94 16,53 12,81 
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 ANEXA 11. 
 

PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT ÎN TVET 

SITUA IA NORMELOR DIDACTICE ÎN ÎPT – NR. POSTURI / NORME DIDACTICE 

Anul 
scolar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI (POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICA I, din care 

Suplinitori 
necalifica i***) Total 

Califica i Titulari*) 
Suplinitori 
califica i**) 

2013/ 
2014 

Profesori discipline 
tehnologice 

12,66 12,41 11,04 1,37 0,25 

Maiştri instructori 4,15 2,29 0 2,29 1,86 

2014/ 
2015 

Profesori discipline 
tehnologice 

13,03 12,56 11,81 0,75 0,45 

Maiştri instructori 6,21 4,68 2,66 2,02 1,53 

2015/ 
2016 

Profesori discipline 
tehnologice 

11,44 11,44 9,91 1,53 0 

Maiştri instructori 6,00 5,66 1,69 3,97 0,34 

2016/ 
2017 

Profesori discipline 
tehnologice 

10,14 10,14 8,40 1,74 0 

Maiştri instructori 6,56 5,29 3,08 2,21 1,27 

2017/ 
2018 

Profesori discipline 
tehnologice 

10,08 10,08 6,87 3,21 0 

 Maiştri instructori 7 6,61 3,5 3,11 0,39 

 
*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul 
**) Suplinitori califica i: suplinitorii participan i la examenul de titularizare cu note peste 5, suplinitorii califica i 
neparticipan i la examenul de titularizare, pensionari califica i pe postul respectiv 
***) Suplinitori necalifica i: cadre didactice cu studii superioare în alt domeniu, studen i în curs de calificare, suplinitori cu 
studii medii 
Sursa: situaţia normelor în cadrul şcolii 
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Procentual (raportat la total posturi didactice) 

Anul 
colar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI 

(POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICA I, din care 

Suplinitori 
necalifica i***) Total 

Califica i Titulari*)  

Suplinitori 
califica i**)  

2013/ 
2014 

Profesori 
discipline 

tehnologice 
0,27 0,26 0,23 0,03 0,01 

Maiştri instructori 0,09 0,05 0 0,05 0,04 

2014/ 
2015 

Profesori 
discipline 

tehnologice 
0,30 0,29 0,27 0,02 0,01 

Maiştri instructori 0,14 0,11 0,06 0,05 0,04 

2015/ 
2016 

Profesori 
discipline 

tehnologice 
0,28 0,28 0,24 0,04 0 

Maiştri instructori 0,15 0,14 0,04 0,10 0,01 

2016/ 
2017 

Profesori 
discipline 

tehnologice 
0,26 0,26 0,22 0,04 0 

 Maiştri instructori 0,17 0,14 0,08 0,06 0,03 

2017/ 
2018 

Profesori 
discipline 

tehnologice 
0,26 0,26 0,18 0,08 0 

Maiştri instructori 0,18 0,17 0,09 0,08 0,01 
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AN 
SCOLAR 

CADRE DIDACTICE 
Califica i Necalifica i 

Titulari Suplinitori 

2013/ 
2014 

Prof. cultur  general          20 8 1 
Prof. disc. Tehnologice      8 2 0 
Maiştri                                  0 5 0 
Total                                   28 15 1 

2014/ 
2015 

Prof. cultur  general          23 7 0 
Prof. disc. Tehnologice      9 1 1 
Maiştri                                  0 2 1 
Total                                   32 10 2 

2015/ 
2016 

Prof. cultur  general          18 9 - 
Prof. disc. Tehnologice      8 3 - 
Maiştri                                  - 4 1 
Total                                   26 16 1 

2016/ 
2017 

Prof. cultur  general          16 8 - 
Prof. disc. Tehnologice      8 2 - 
Maiştri                                  1 3 1 
Total                                   25 13 1 
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ANEXA 12. 
Date privind inser ia socio-profesional  a absolven ilor şcolii, promo ia 2016-2017 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul 
de 

preg tire / 
Profil 

Specializare/ 
Calificarea 

Nr. absoven i 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 
şi calificare) 

Continu  studiile 

Angaja i 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoan  fizic  
autorizat  sau ca 

produc tor agricol) 

Înregistra i 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situa ie de şomaj, 
neînregistra i în 

eviden ele AJOFM  (dar 
care nu sunt angaja i, 

nu au venituri şi se afl  
în c utarea unui loc de 

munc ) 

Alte 
situa ii 

Observa ii 
(preciz ri 

suplimentare 
cu privire la 
alte situa ii, 

etc.) 
înv 

liceal 
înv 

postlic 
înv 
sup 

Liceu 
tehnologic 
(nivel 4) 

Resurse 

Tehnician ecolog şi 
protec ia calit ii 
mediului 

14 - 2 - 1 - 6 5 - 
2 din cei 5 

lucreaz  f r  
forme legale 

Tehnician în 
industria 
alimentar  

16 - - 2 4 - 10 - - - 

Tehnic Tehnician în 
automatiz ri 15 - - - 5 - - 10 - - 

TOTAL pentru nivelul 4 45 - 2 2 10 - 16 15 - - 

Înv mânt 
profesional 

(nivel 3) 

Electric 

Electrician de 
între inere i 
repara ii aparatur  
electrocasnic  

22 8 - - 8 - 1 - 5 3 în 
str in tate 

Industrie 
textil  

Confec ioner 
produse textile 

13 1 - - 2 - 3 - 7 

lucreaz  f r  
forme legale, 

pleca i în 
str in tate, 
cursuri de 
recalificare 

TOTAL pentru nivelul 3 35 9 - - 10 - 4 - 12 - 

Total unitate colar  80 9 2 2 20 - 20 15 12 - 

Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală ( rezultatele din ancheta realizată de diriginţi.) 
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ANEXA 13. 
RE ELE ŞCOLARE 

Re ele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006 

Şcoala coordonatoare Şcoli Phare TVET arondate 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

Re ele locale active în care este implicat  şcoala 

Şcoala coordonatoare (denumire) Şcoli cuprinse în re ea 
(denumire) 

Scopul re elei 
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 ANEXA 14. 
HARTA PARTENERIATULUI ÎN DOMENIUL FORM RII PROFESIONALE INI IALE A ELEVILOR 

ANUL COLAR 2017 - 2018 
 

Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a IX-a E IP MECANIC AUTO 28 

SC REAL TEST SRL 4 Strada Vasile Alexandri. Nr. 13 bis 
Telefon: 0243 220 100 

PETRE AURELIAN 

S.C. PROFESIONAL GMBH 
SRL 2 STR. MARASESTI 3-5 SP T RELU MARIANA 

S.C. PROAUTO CARS S. R 
.L. 3  

SOS. BRAILEI 21 B FRANGULEA IULIANA 

SC SELENA BUSINESS 
GROUP 4 Str. General Magheru, nr. 73, Loc. 

Bora, Ialomi a TUDOR OANA 

S. C. VEROTOUR SRL 2 Strada Filaturii, Nr. 1, Slobozia, 
Ialomi a BUCUR MARIAN 

CONSFER SA 1 
oseaua Amara, incinta CFR 

tel.  0243206261 ZABAVA ZAMFIR 

MISAB AUTO S.R.L. 2 Slobozia - Bazar, Ialomi a CIURARU DAN 

S.C. VANK S.R.L. 4 Soseaua Amara Nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a, tel. 0243 232982 

CARAGA  FLORIN 
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Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MECANIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C.LECOMS SOC COOP. 3 Str. Bucure ti-Constan a, Nr. 3, 
Slobozia Ialomi a CANGE VIRGIL 

S.C. AUTO MEDIA ZIV SRL 3 
Str. Filturii, Nr. 2, Slobozia, Tel. 
0722552223 
automediaziv@yahoo.com 

GHEORGHE ZIVICIU 
MIHAELA 

a X-a E IP 27 

S.C. AUTO MEDIA ZIV SRL 4 
Str. Filturii, Nr. 2, Slobozia, Tel. 
0722552223 
automediaziv@yahoo.com 

 
GHEORGHE ZIVICIU 
MIHAELA 

S.C. ROXIL IMPEX S.R.L. 2 Str. Londra, Nr. 28, Slobozia, Ialomi a  CLO C  NICU OR 

S.C. ITARO SRL 1 Soseaua Brailei nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a 

SOARE NICOLAE 

S.C. IV NESCU VALENTIN 3 
Strada Filaturii, Nr. 2, Slobozia, 
Ialomi a IV NESCU VALENTIN 

SC REAL TEST SRL 4 Strada Vasile Alexandri. Nr. 13 bis 
Telefon: 0243 220 100 PETRE AURELIAN 

S.C. VANK S.R.L. 2 Soseaua Amara Nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a, tel. 0243 232982 CARAGA  FLORIN 

DAN AUTO BEST 2 
 
Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 4 
Tel. 0784721769 

AVRAM DANIEL 

S.C. PROAUTO CARS S. R 
.L. 3  

SOS. BRAILEI 21 B FRANGULEA IULIANA 

SC SELENA BUSINESS 
GROUP 1 Str. General Magheru, nr. 73, Loc. 

Bora, Ialomi a TUDOR OANA 

S.C. PROFESIONAL GMBH 
SRL 5 STR. MARASESTI 3-5 SP T RELU MARIANA 
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Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANIC  

a X-a B 
 

TEHNICIAN 
MECATRONIST 

 

17 
 ATELIER SCOALA 17 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 

 
a XI-a E IP 

 
MECANIC AUTO 

 
30 

S.C. ENE DUM COM SRL 2 Soseaua Brailei nr. 5, Slobozia, 
Ialomi a ENE MARIAN/ICHIM LILY 

S.C. VANK S.R.L. 4 Soseaua Amara Nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a, tel. 0243 232982 CARAGA  FLORIN 

S.C. LECOMS SOC COOP 3 Soseaua Bucuresti -Constanta, Nr. 2, 
Slobozia,  Ialomi a CIRJAN STEFAN 

MISAB AUTO S.R.L. 4 Slobozia, Ialomi a CIURARU DAN 

S.C. REAL TEST S.R.L. 6 Strada Viilor,  Nr. 28, Slobozia, Ialomi a, 
Telefon: 0243 235132 PETRE AURELIAN 

S.C. ROXIL IMPEX S.R.L. 2 Str. Londra, Nr. 28, Slobozia, Ialomi a  CLO C  NICU OR 

S.C. AUTO MEDIA ZIV SRL 2 
Str. Filturii, Nr. 2, Slobozia, Tel. 
0722552223 
automediaziv@yahoo.com 

GHEORGHE ZIVICIU 
MIHAELA 

SC SELENA BUSINESS 
GROUP 1 Str. General Magheru, nr. 73, Loc. 

Bora, Ialomi a TUDOR OANA 

S. C. VEROTOUR SRL 2 Strada Filaturii, Nr. 1, Slobozia, 
Ialomi a BUCUR MARIAN 

S.C. IV NESCU VALENTIN 3 
Strada Filaturii, Nr. 2, Slobozia, 
Ialomi a IV NESCU VALENTIN 

S.C. ITARO SRL 1 Soseaua Brailei nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a SOARE NICOLAE 
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Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

MECANIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANIC  

a XI-a C TEHNICIAN 
MECATRONIST 27 

S.C. AUTO MEDIA ZIV SRL 4 
Str. Filturii, Nr. 2, Slobozia, Tel. 
0722552223 
automediaziv@yahoo.com 

GHEORGHE ZIVICIU 
MIHAELA 

S.C. REAL TEST S.R.L. 4 Strada Viilor,  Nr. 28, Slobozia, 
Ialomi a, Telefon: 0243 235132 PETRE AURELIAN 

SC SELENA BUSINESS 
GROUP 

4 Str. General Magheru, nr. 73, Loc. 
Bora, Ialomi a 

NEDELOIU IOAN 

S.C. VANK S.R.L. 8 
Soseaua Amara Nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a 
tel. 0243 232982 

CARAGA  FLORIN 

ATELIER COAL  2 Str. Lacului, Nr. 10, Slobozia IONESCU MIHAELA 

AGRO OIL SERVICE SRL 5 Bld. Matei Basarab, Slobozia, punct de 
lucru Iv neşti ISTUDOR FLORIN 

a XII-a C 
TEHNICIAN 

MECATRONIST 13 

S.C. REAL TEST S.R.L. 4 Strada Viilor,  Nr. 28, Slobozia, 
Ialomi a, Telefon: 0243 235132 PETRE AURELIAN 

ATELIER COAL  3 Str. Lacului, Nr. 10, Slobozia IONESCU MIHAELA 

SC SELENA BUSINESS 
GROUP 3 Str. General Magheru, nr. 73, Loc. 

Bora, Ialomi a TUDOR OANA 

S.C. VANK S.R.L. 3 
Soseaua Amara Nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a 
tel. 0243 232982 

CARAGA  FLORIN 

 
ELECTRIC 

a IX-a C 
TEHNICIAN ÎN 

INSTALA II 
ELECTRICE 

17 ATELIER SCOALA 17 Strada Lacului, Nr. 10,Slobozia  IONESCU MIHAELA 
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Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

a IX-a D IP 

ELECTRICIAN 
DE 

ÎNTRE INERE I 
REPARA II 

APARATUR  
ELECTROCASNI

C  

25 ATELIER COAL  25 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 

a X-a D IP 20 ATELIER COALA 20 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 

a XI-a D IP 20 

ATELIER COALA 12 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 

S.C. VANK S.R.L. 2 
Soseaua Amara Nr. 17, Slobozia, 
Ialomi a 
tel. 0243 232982 

CARAGA  FLORIN 

SC SELENA BUSINESS 
GROUP 2 Str. General Magheru, nr. 73, Loc. 

Bora, Ialomi a TUDOR OANA 

S.C. AUTO MEDIA ZIV SRL 1 
Str. Filturii, Nr. 2, Slobozia, Tel. 
0722552223 
automediaziv@yahoo.com 

GHEORGHE ZIVICIU 
MIHAELA 

S.C.LECOMS SOC COOP. 1 Str. Bucure ti-Constan a, Nr. 3, 
Slobozia Ialomi a CANGE VIRGIL 

S.C. GEPAN IMPEX SRL 2 Str. Matei Basarab, Slobozia, 
Ialomi a PANAIT MARIN 

ELECTRIC a XI-a A 
TEHNICIAN ÎN 

INSTALA II 
ELECTRICE 

28 ATELIER COAL  28 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 

INDUSTRIE 
TEXTIL  I 
PIEL RIE 

a XI-a F IP 
CONFEC IONER 

PRODUSE 
TEXTILE 

25 

S.C. ,, RALMAR  CONF.  
S.R.L. SLOBOZIA 7 Str. Crisan nr. 84 

Slobozia, 0762453815 BAB U VASILICA 

S.C. PREST-FIN.SRL. 
SLOBOZIA 5 Piata agroalimentara, Slobozia,  

Tel. 0722602971 

 
DAMIAN VIOREL 
 

S.C. ELECTA COM SRL. 
SLOBOZIA 5 Str Eternit ii, Nr. 1 (Casa Verde - et 

2), Slobozia, Tel. 0728188772 FORSEA TANIA 

S.C. ZAR CORPORA ION 
SRL. SLOBOZIA  

3 Casa Sindicatelor nr, 6 ,Slobozia 
Tel. 0734322063 

ZAHARIA ANDREI 
 

S.C. LARIS-2013 SLOBOZIA 5 Str. Eminescu – nr. 1, Slobozia MOISE REVEICA 
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Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

STELUTA 

XIII A S 
TEHNICIAN ÎN 

INDUSTRIA 
TEXTIL  

12 

S.C. PREST-FIN.SRL. 
SLOBOZIA 
 

3 Piata agroalimentara, Slobozia,  
Tel. 0722602971 DAMIAN VIOREL  

S.C. ,, RALMAR  CONF. 
SRL.SLOBOZIA 9 

Str. Crisan nr. 84 
Slobozia, 0762453815 BAB U VASILICA 

 PROTEC IA 
MEDIULUI 

a IX-a B 
 
 

TEHNICIAN 
ECOLOG I 
PROTEC IA 
CALIT II 
MEDIULUI 

27 LABORATOR SCOALA 27 Strada Lacului, Nr. 10 
Slobozia  IONESCU MIHAELA 

a XI-a B 30 LABORATOR SCOALA 30 Strada Lacului, Nr. 10 
Slobozia  IONESCU MIHAELA 

a XII a B 15 LABORATOR SCOALA 15 Strada Lacului, Nr. 10 
Slobozia  IONESCU MIHAELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTA IE 

a X-a C IP 

 
 
 
 

OSP TAR 
(CHELNER), 

VÂNZ TOR ÎN 
UNIT I DE 

ALIMENTA IE  

 
 
 
 
 
 
 

30 

TRANDA GROUP SRL 2 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia, Tel. 
0729029349 

TRANDAFIR C T LIN 
Când sunt solicita i 

COFET RIA ELSA 
S.C.ELSAPAN SRL 3 Strada Matei Basarab, Bl. 35, parter, 

Tel. 0744535862 MIHAI EMILIAN 

RESTAURANT LA COSTA - 
PIETRICELE 3 Aleea Stadionului, Nr. 1A, tel. 

0243232470 PAVEL ELENA 

RESTAURANT CASA 
VERDE 
SC TASCU COM SRL 

2 Str. Eternit ii, Nr. 2, Slobozia, tel. 
0760248530 DUMITRU ADRIAN 

RESTAURANTUL ATLANTIC 
S.C. ATLANTIC S.R.L. 4 Str. Matei Basarab, Nr. 54, 

TEL0243216459 IORDACHE ION 

PIZZERIA ”DONNA 
CARMELA” SC ROMFIL 
FRANCASCO DE FILIPPO 
ET CO 

3 Str. Vân tori, Nr. 9, Slobozia, parter 
Tel. 0243232829 BUZOIU MIHAELA 

RESTAURANT SELECT 
S.C. ADMET SRL 4 B-dul Chimiei, Nr. 4, Tel 0243230805 TURCU DANIELA 
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Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

CANTINA LICEU 
TEHNOLOGIC MIHAI 
EMINESCU 

3 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 
Când sunt solicita i 

COFET RIA FLORENTINA 
S.C. INTERNA IONAL 3 B-dul Unirii, bl. U 20, parter, Tel 

0724032735 ZAMFIR VICTORITA 

RESTAURANT ”BATURY” 
SC VIPROD SRL 3 Str Matei Basarab Nr. 22, Slobozia, 

tel. 0766411626 GHEORGHE SULTANA 

RESTAURANT  SC 
ROWEXIM COM 3 

Str. Crişan, Nr. 9, Slobozia, Tel. 
0766914142 MANACHE MARIANA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISM I 
ALIMENTA IE 

 
 
 
 
 
 

X A TEHNICIAN ÎN 
GASTRONOMIE 

27 

COFET RIA RODISIL ”SC 
RODISIL IMPEX SRL” 4 Str. G rii, nr. 1, tel. 0729332753 CORN EANU RODICA 

PATISERIA ”SC DENIS 
PATIFOOD SRL” 3 B-dul Unirii, Bl. Z 1, parter, Nr. 1, Tel. 

0762288412 DUMITRACHE FLORINEL 

PATISERIA AKTAS S.C. 
AKTAS COM SRL 4 Pia a Revolu iei,  Nr. 4, Tel. 

0733449934 AKPINAR ERDOGAN 

PATISERIA 500 ”NIR PROD 
SRL” 3 Str. Decebal, nr. 4 A, tel  0734205751 PETRACHE COSTEL 

PATISERIA GAR  
”PETRACHE IOANA” 3 

Str. Pia a G rii, Nr. 1, Tel. 
0720023471 PETRACHE IOANA 

CANTINA LICEU 
TEHNOLOGIC MIHAI 
EMINESCU 

2 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  IONESCU MIHAELA 
 

TRANDA GROUP SRL 2 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia, Tel. 
0729029349 

TRANDAFIR C T LIN 
 



LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                

PLANUL DE AC IUNE AL ŞCOLII 2017- 2022 
 

  127 

Domeniul  de 
formare 
profesional 1) 

Clasa /  
an de studii 
invatamant 
de zi 2) 

Calificarea3) 

Num r de 
elevi 
şcolariza i
4) 

Denumirea complet    
a partenerului de practic  
cu care este încheiat  
conven ie de practic 5) 

Nr. de elevi 
repartiza i în 
practic  6) conform 
conven iilor cu 
agentul economic 
/ institu ia public  
partener  

Date de contact ale agentului  economic/institu ia public  
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan  de contact 

(Nume i prenume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COFET RIA FLORENTINA 
S.C. INTERNA IONAL 3 B-dul Unirii, bl. U 20, parter, Tel. 

0724032735 ZAMFIR VICTORI A 

COFET RIA ELSA 
S.C.ELSAPAN SRL 3 Strada Matei Basarab, Bl. 35, parter, 

Tel. 0744535862 MIHAI EMILIAN 

IX A TEHNICIAN ÎN 
GASTRONOMIE 

28 LABORATOR ŞCOAL  28 Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia  
IONESCU MIHAELA 
 

 



LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA                                

PLANUL DE AC IUNE AL ŞCOLII 2017- 2022 
 

  128 

ANEXA 15. 
EDUCA IA ADUL ILOR 

 Programe de formare a adul ilor pentru care şcoala a ob inut autorizarea din partea CNFPA  

 

Nr. 
crt. 

Denumirea programului de 
formare autorizat de CNFPA 

Tipul programului 
(calificare / ini iere, 
perfec ionare /  
specializare etc)  

Seria şi 
num rul 
autoriza iei 

Data 
autoriz rii 

Obs. 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 

Programe de formare a adul ilor autorizate de CNFPA derulate în 2013, 2014, 2015, 2016 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului de 
formare  

Tipul programului 
(calificare / ini iere, 
perfec ionare /  
specializare etc.)  

Perioada de  
desf şurare 

Nr. de 
participan i 
înscrişi 

Observa ii 

1.     

 
2.     
3.     
4.     
5.      
6.     
7.     
8.      
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ANEXA 16. 
EVOLU IA ELEVILOR CUPRINŞI ÎN ÎNV MÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Num rul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în ÎPT 

Specifica ie 

Num r de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2013/ 2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz. Plan  Realiz. 

Total elevi cuprinşi în cl. a IX-a 
112 105 140 146 168 181 168 152 140 125 

Total elevi cuprinşi în cl. a IX-a 
în ÎPT, din care: 112 105 140 146 168 181 168 152 140 125 

A. Elevi cuprinşi în cl. IX 
înv mânt profesional, din 
care, pe domenii: 

- - 56 55 84 90 84 99 56 53 

Electric - - 28 28 28 30 28 33 14 25 
Mecanica - - - - 28 29 28 32 28 28 
Turism i alimenta ie - - - - - - 28 34 - - 

Industrie textil  - - 28 27 28 31 - - 14 0 
B. Num r elevi cuprinşi în clasa 
a IX-a  la liceu–filiera 
tehnologic , din care: 

112 105 84 91 84 91 84 53 84 72 

Tehnic 56 51 28 31 56 60 56 25 28 17 
Resurse 56 54 28 30 28 31 - - 28 27 
Servicii - - 28 30 - - 28 28 28 28 

 
 
Evolu ia ponderii ÎPT la cl. IX, pe rute de preg tire (%) 

  
2013/ 2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 
% ÎPT din total elevi - cl. IX, din 
care: 

100 93,75 100 100 100 100 100 90,48 100 89,29 

% înv mânt profesional din total 
elevi - cl. IX               - - 100 98,21 100 100 100 100 100 94,65 

% Liceu tehn. din total elevi - cl. 
IX               

100 93,75 100 100 100 100 100 63,10 100 85,72 

% IP din total ÎPT - cl. IX               - - 40 37,67 50 53,57 50 65,14 40 42,40 
% Liceu tehn. din total ÎPT - cl. 
IX               

100 93,75 60 62,33 50 54,16 50 31,55 60 57,60 
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Evolu ia ponderii pe domenii la Învatamant profesional / profile la liceu tehnologic (%) 

  
2013/ 2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

A. Total elevi cl. a IX-a IP din 
care, % pe domenii: 

- - 100 98,21 100 100 100 100 100 89,29 

Electric - - 100 100 100 100 100 100 100 100 
Mecanica - - - - 100 100 100 100 100 100 
Turism i alimenta ie - - - - - - 100 100 - - 
Industrie textil  - - 100 96,42 100 100 - - 100 0 
B. Total elevi cl. a IX-a Liceu 
tehnologic  - din care, % pe 
profile: 

- - 100 100 100 100 100 63,10 100 85,72 

Tehnic - - 100 100 100 100 100 44,65 100 60,72 
Resurse - - 100 100 100 100 - - 100 96,43 
Servicii - - 100 100 0 0 100 100 100 100 

 

 

 

 

 
 


