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- OFERTA ŞCOLII -  

 
 
 

„Şcoala este un cadru complex, un sistem într-o continuă transformare şi 

interacţiune cu mediul socio-economic, în care toată lumea învaţă. Grupul 

Şcolar „Dimitrie Bolintineanu” este locul unde sunt promovate spiritul de 

iniţiativă şi creativitatea, în scopul de a asigura o interfaţă sigură şi dinamică 

între elev, comunitate şi  piaţa muncii” 
Planul de Acţiune al Şcolii 
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SSCCUURRTT  IISSTTOORRIICC  

 
Şcoala noastră îşi trage rădăcinile din primele forme de ucenicie. Astfel şcoala de 

meserii a fost înfiinţată la 1 septembrie 1927, ca urmare a dezvoltării localităţii şi a creşterii 
populaţiei. Ea a funcţionat cu statut de instituţie extrabugetară cu durată de 5 ani până în 
1934. din acest an s-a transformat în gimnaziu industrial cu o durată de 4 ani. 
 În 1937 a devenit instituţie bugetară în urma vizitei la Bolintin a ministrului 
Instrucţiunii Publice, Dimitrie Gusti.  
Gimnaziul a funcţionat până la 1 septembrie 1946, reprofilându-se în gimnaziu mixt de fete şi 
băieţi. 
În perioada 1953-1973 s-a transformat în liceu teoretic, iar între 1973 şi 1990 a fost liceu 
industrial. 
 Din anul 1990 instituţia s-a transformat în liceu teoretic şi şcoală profesională, pentru 
ca în 1995 să devină Grupul Şcolar „Dimitrie Bolintineanu”, iar din septembrie 2012 poarta 
denumirea de Liceul Tehnologic”Dimitrie Bolintineanu”. 
 Ne îndreptăm cu recunoştinţă gândul către cei care au contribuit în mod direct la 
înfiinţarea acestui aşezământ de cultură şi către numeroşii profesori, diriginţi, directori, care, 
de-a lungul anilor au educat mii de copii din Bolintin, din satele învecinate şi de mai departe.   
 

                                                                                  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  ŞŞCCOOLLIIII  
 

 
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI IPT CU PIAŢA MUNCII 
Obiectiv1:  

     Adaptarea   ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
 

 
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL LA 

EDUCAŢIE  AL   TINERILOR  DIN  REGIUNE. 
Obiectiv2: 
 Reducerea absenteismului si situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor 

didactice elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv. 
 

 
 PRIORITATEA 3:  DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN REGIUNE ÎN 

PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII 
Obiectiv3:  
Modernizarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare; 

 

 
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI 

PARTENERIATE PENTRU IPT 
Obiectiv4:  
Dezvoltarea relaţiilor parteneriale si  promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional;  

 

 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI IPT PRIN ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA 

CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE IPT ALE REGIUNII 
       Obiectiv5: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii astfel încât potenţialul uman să fie valorificat la maxim; 
 
       Obiectiv6: Asigurarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, având ca bază un sistem care să 
asigure calitatea în educaţie  
 
 

 
 PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE  ŞI CONSILIERE 

PROFESIONALĂ A ELEVILOR  DIN  IPT 
Obiectiv 7: 
Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera  a elevilor în scopul conştientizării 

valorii personale şi dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare in mediul socio-profesional. 
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Populaţia şcolară 
Număr de elevi: 

1104  in 2006-2007 
1112 in 2007-2008 
1183 in 2008-2009 
1194 in 2009-2010 
1383 in 2010-2011 
1587 in 2011-2012 
1700 in 2012-2013 
 
 

Rata abandonului şcolar: 5% 
Procent de promovabilitate: 91% 
Ponderea elevilor cu rezultate bune: 58% (medii între 7 şi 9) 
Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune: 10 % (medii între 9 şi 10) 
Absenteism: există, cu o pondere de 6% din numărul total de elevi cu un număr mai mare de 
absenţe datorită faptului că 85% din elevi sunt navetişti, unii chiar de la o distanţă de 
30-40 Km. 
Număr de note scăzute la purtare: 8 % 
 
Mediul de provenienţă al elevilor: 10% urban şi 90% rural, circa 60% din elevi provenind 
din familii cu venituri modeste, 85% din familii cu nivel de instruire mediu. 
 

Absolvenţii liceului isi continua 
studiile in invatamantul superior si 
postliceal in proportie de 75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din activităţile educative şcolare şi extraşcolare ale elevilor noştri 
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Din proiectele derulate in scoala: 
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    În proiectul Comenius am avut parteneri din alte opt tari europene si pe parcursul anilor 
2008-2010 elevi si profesori ai scolii au  participat  la  activitati comune.In acest an scolar au 
fost depuse ,pentru finantare din fonduri europene,alte doua proiecte: un parteneriat 
Leonardo da Vinci si un multiparteneriat Comenius. 
   Dintre proiectele ce se deruleaza putem enumera: „Traieste sanatos, mananca inteligent” , 

„Si eu vreau sa fiu scriitor” , „Alege, este dreptul tau” , „Club Art”,”Viitor pentru o scoala 

verde”,”” Sa spunem NU violentei”, „Traditii populare si religios-spirituale romanesti”, „Din 

inima de copil”etc. 

 

REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE 
 

Nr. 

crt. 

Disciplina / forma de 

concurs 
Participant Rezultat 

Profesor 

indrumator 

1. 
concurs “Business 

Plan” 

Firma de exercitiu “Green 

Garden SRL” 

locul 1 faza 

judeteana 

locul 5 faza 

regionala 

Tecsan Florina 

2. 

olimpiada la 

Disciplinele 

tehnologice -profil 

Servicii 

Alpida Cosmina 

locul 2 la faza 

judeteana, 

proba scrisa 

Dae Vasilica 

3. olimpiada de Sah Untu Marius Catalin 
locul 1 la faza 

judeteana 

Dascalu Cristian 

4. 
olimpiada de 

Geografie 
Arambasa Anca 

locul 1 la faza 

judeteana 

Marin Romica 

5. 
olimpiada de 

Informatica 
Ionita Costache 

locul 1 la faza 

judeteana 

Tudose Catalin 

6. olimpiada de Fizica Vlad Ioana Maria 
locul 1 la faza 

judeteana 

Enache Mihaela 

7. olimpiada de Istorie 
Arambasa Anca 

Nastaila Cristina 

 

locul 2 la faza 

judeteana 

 

Sima Georgeta 

8. 

concurs national  

“Ce inseamna 

comunismul pentru 

mine ?” 

Lincan Iulia 

 

locul 2  

 

Sima Georgeta 

 

In unitatea noastra isi desfasoara activitatea o Firma de exercitiu: „GREEN GARDEN” –
coordonator prof. Tecsan Florina . 
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Resurse umane: 
Structura personalului didactic 
 

Specialitate  Calificaţi Necalificati 

 Titulari Suplinitori  
Cultura generala 30 27 5 

Disc tehnologice 7 11 1 
Maistri 6 2 - 

Total 43 40 6 

           Cu performanţe în activitatea didactică şi ştiinţifică - 15 (din care 6 metodisti la 
materii de cultura generala , 2 metodisti la discipline tehnice, 2 profesori mentori,5 
profesori formatori, 5 experti in management educational) .  
      80% din profesori au parcurs  cel puţin un program de formare în anul şcolar 
precedent. Profesori ai şcolii au parcurs cursuri de formare în proiectul PHARE – 
„Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul tehnic-profesional” , în domeniul TIC, 
„Noi didactici în viziune transdisciplinară” , „Management educaţional”,„IntelTeach” 
, ECDL, PROFIC, „Competente cheie TIC in curriculumul scolar”, Setc. 

Resurse materiale: 

INFORMATII PRIVIND SPATIILE SCOLARE 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă                      35 
                  

  
                 1744 

2. Cabinete                        7                 166,34 

3. Laboratoare                        10                     723 

4. Ateliere                        7                     756 
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport                       0/2         0  / 78;1500 

6.  Spaţii de joacă                          0                        0 

 
Şcoala are: 

-3 laboratoare de informatica dotate cu 52 calculatoare 
- laboratoare de fizica, chimie, biologie 
-laboratoare tehnologice de  electrotehnica, tehnologie generală, mecatronica, mecanică 
auto/întreţinere şi reparaţii maşini şi utilaje. 
- 7 ateliere reabilitate si dotate in Programul Phare 2004-2006 
-     un CDI cu dotari moderne si o bibliotecă şcolară cu un număr de 20877 volume 
-    1 cabinet medical 
-    1 cabinet de informare si consiliere privind cariera 

Număr de elevi pe cadru didactic: 17,4. 

  Baza materială a şcolii a fost  reabilitată parţial în vederea asigurării de condiţii 

optime desfăşurării procesului instructiv-educativ. Investiţiile în reabilitarea infrastructurii şi 

dezvoltarea bazei de mijloace didactice sunt foarte mari şi este necesară identificarea unor 

surse de finanţare posibile (Consiliul local, Consiliul Judeţean, fonduri nerambursabile, 

autofinanţare). Atelierele – şcoală au fost reabilitate în programul PHARE 2004-2006 şi s-au 

primit echipamente de bază pentru domeniile mecanic şi electric. În perioada aceasta şcoala a 

beneficiat de echipamente moderne pentru specializările tehnician mecatronist, tehnician în 

instalaţii electrice , şi calificările mecanic auto şi electrician exploatare joasă tensiune, toate 

corespunzand unor standarde europene de pregatire de ultima generatie. 
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Planul de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 
 
 
A. Învătământ liceal 
 
Nr. Filieră / Profil / Specializare Nr clase Nr. elevi 
I  

Învătământ liceal – curs de zi - clasa a IX-a 
 

13 364 

1 Filiera teoretică , din care: 4 112 
      Profil real, din care:   
      Specializarea – Matematică-informatică  1 28 
      Specializarea – Stiinte ale naturii 1 28 
      Profil umanist, din care:   
      Filologie 2 56 
2 Filiera tehnologică, din care 9 252 
      Profil tehnic, din care:   
      Specializarea – Tehnician mecatronist 2 56 
      Specializarea – Tehnician instalatii electrice 2 56 
      Specializarea – Tehnician mecanic pentru intretinere si 

reparatii 
1 28 

      Profil servicii, din care:   
      Specializarea – Tehnician în activităti economice 2 56 
       Profil comert,din care:   
      Specializarea – Tehnician in activitati de comert 1 28 
       Profil  industrie textila si pielarie   
      Specializarea: tehnician in industria textila 1 28 
 
 
A. Învătământ profesional 
 
 
Nr. Domeniul pregatirii de baza Nr clase Nr. elevi 
I  

Învătământ profesional – curs de zi – 
 clasa a IX-a 
 

2 56 

1 Electric  1 28 

2 Industrie textila si pielarie 1 28 
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                 In oferta scolii exista si discipline optionale si activitati 
extracuriculare interesante: 
 
Aria limbă şi comunicare:( se poate opta pentru opţional nou sau aprofundare): 
           -   Literatura.Teatru.Film clasa a IX-a, a X-a ,a XI-a,a XII-a; 
           -   Estetica uratului clasa a XI-a, a XII-a; 
           -   Folclorul si literatura clasa a XI-a, a XII-a; 
           -   Limba engleză / limba franceză(aprofundare); 

- Limba germana –  clasa a X-a , a XI-a filologie; 
Matematică şi ştiinţe : (se poate opta pentru opţional nou sau aprofundare): 

- Tehnici de laborator în fizică clasa a IX-a, a X-a 
- Istoria fizicii clasa a IX-a, a X-a 
- Bazele fizice ale electronicii moderne clasa a XI-a, a XII-a 
- Istoria matematicii clasa a XI-a, a XII-a; 
- Functii-aplicatii in viata reala  clasa a XI-a, a XII-a; 
- Educatie pentru dezvoltare durabila clasa a XI-a, a XII-a 
- Educaţia pentru sănătate; 

Aria tehnologii (se poate opta pentru opţional nou sau aprofundare): 
- Crearea paginilor WEB 
- Geoinformatica clasa a IX-a, a X-a ,a XI-a,a XII-a; 
- Economia (aprofundare) a XI-a 

Aria om şi societate (se poate opta pentru opţional nou sau aprofundare): 
- Istoria culturii clasa a X-a 
- Cetăţean într-o societate democratică a XII-a 
- Planificarea carierei – un pas spre o carieră de succes X-a ,a XI-a,a XII-a; 
- Holocaustul clasa a IX-a 
- Istoria minoritatilor clasa a X-a 
- Economia (aprofundare) a XI-a; 
- Marile puteri ale lumii clasa a XI-a 
- Potentialul turistic al Romaniei clasa a XII-a; 
- Caracterizare fizico-geografica a reliefului Romaniei clasa a XII-a; 

Educaţie fizică şi sport (se poate opta pentru opţional nou ,aprofundare sau extindere): 
- Jocuri sportive – volei, baschet 
- Probe atletice 

Activităţi extracurriculare: 
- ArtMedia  
- ClubArt –teatru, grup vocal,cor 

             -  Echipe sportive – fotbal-baieti, handbal-fete 
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Şcoala oferă elevilor posibilitatea de a frecventa cercuri organizate la disciplinele de 

cultura generala şi de a participa la programe si proiecte educative cum ar fi ArtMedia, 
ClubArt, Teatru, InfoEuropa, „Drogurile, flagelul secolului XXI”, „Pelerinaj la Mănăstirile 
din Muntenia”, „Din inima de copil”, „ Si eu vreau sa fiu scriitor” si multe altele care isi 
propun sa valorifice talentele elevilor si sa satisfaca interesele lor. Revista „ALTFEL” 
incurajeaza si promoveaza spiritul creativ , atitudinile civice si talentul literar. 
 Printre partenerii unităţii noastre şcolare se regăsesc unităţi şcolare din judeţul Giurgiu 
(Gr. Sc. „Viceamiral Ioan Bălănescu”, Şcoala cu clasele I-VIII Bucşani, Gr. Sc. Economic 
„Ion Barbu” Giurgiu şi altele), dar şi Fundaţia „Dimitrie Bolintineanu”, Casa de Cultură 
Bolintin-Vale, Poliţia Bolintin-Vale, Consiliul Local, etc.) 
Programul şcolii 

07:30 - 13 
13:00 -18:30 

Persoane de contact: 
Director:  prof.Enache Mihaela   
Adresa:  str. Republicii , Nr. 10 , oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu 
Tel/Fax:  0246/271283 ; 0246/270622 
Website: www.liceubolintin.com 
 


