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Partea I - Contextul 
 
 

 
1 .1 Misiunea şi viziunea şcolii  
 

 

  LICEUL TEHNOLOGIC „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 

 

Declarație de convingeri:       

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” este un cadru complex, un sistem într -o 

continuă transformare şi interacţiune cu mediul socio-economic, în care toată lumea învaţă. 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” promoveaza diversitatea si 

multiculturalitatea. 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” ofera o educatie de calitate ţinând seama de 

cerinţele societăţii actuale: spirit practic, întreprinzător, capabil de a-şi asuma riscuri şi 

responsabilităţi, în societatea actuală fiind absolut necesar să ştii ce să faci în faţa situaţiilor 

problematice care apar la interacţiunea cetăţeanului cu mediul natural, social şi economic.  

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”este  angajat in a oferi fiecarui elev un spatiu 

in care să-şi poată manifesta interesele şi aptitudinile în care să fie promovat spiritul de 

iniţiativă, imaginaţia, creativitatea, spiritul de competiţie dar şi aptitudinile absolut necesare 

lucrului în echipă. 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” isi propune crearea condiţiilor în care 

profesorul să-şi poată valorifica la maxim capacităţile profesionale şi personale, acordând 

prioritate dezvoltării profesionale şi susţinând un cadru în care perfecţionarea continuă să devină 

un scop principal. 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” isi asuma  misiunea să devină un partener 

foarte important în comunitatea locală, în spaţiul economic şi cultural în care  există, in 

comunitatea educationala.  

•  Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”  trebuie să răspundă nevoii de informare şi 

consiliere a elevilor şi profesorilor, devenind o interfaţă sigură şi dinamică, în măsură să asigure 

dezvoltarea profesională şi egalitatea de sansa. 
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1.2 Profilul şcolii 
        
Repere istorice: 

        Scoală bolintineana are tradiţii vechi. In 1927 se infiinta la Bolintin - Vale Scoala Inferioara 

de Meserii, in 1934 exista un Gimnaziu Industrial, in 1953 un Liceu Teoretic . 

      In perioada 1973 - 1990 se infiinţa Liceul Industrial de Petrol, din care s-au separat in 1990 

Liceul Teoretic „ Dimitrie Bolintineanu" si Scoala Profesionala. 

        Din 1995, prin unirea celor doua unităţi de invatamant, a fost creat Grupul Şcolar  

„Dimitrie Bolintineanu”.  

       Din anul 2012 si-a schimbat denumirea in Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu”. 

        Mulţi elevi de ieri sunt părinţi astăzi si sunt mândri sa păşească din nou in scoala care i-a 

format ca oameni. Multi foşti elevi sunt astăzi profesori ai scolii si fac cinste co rpului şcolar  

giurgiuvean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dintre aceștia, in anul scolar curent 39% urmeaza filiera teoretică, iar 61% 
urmeaza filiera tehnologică. Fiind cea mai mare unitate școlara din județul  Giurgiu  și 
oferind servicii educaționale pentru peste 25 de comunitați din  nordul județului  există 
o diversitate de profiluri si specializări. 
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               Oferta de formare profesionala pe niveluri de invatamant si profiluri:  

LICEAL 

Filiera teoretica 

LICEAL 

Filiera tehnologica 

PROFESIONAL 

Profil real: 

- Matematica-

informatica 

(acreditat) 

- Stiinte ale naturii 

(acreditat) 

Profil uman: 

- Filologie (acreditat) 

Profil servicii/ comert 

- Tehnician in activitati 

economice (acreditat) 

- Tehnician in activitati 

de comert (acreditat) 

Profil tehnic 

- Tehnician in instalatii 

electrice (acreditat) 

- Tehnician mecanic  

pentru intretinere si 

reparatii (acreditat) 

- Tehnician in industria 

textila (acreditat) 

- Tehnician mecatronist 

( acreditat) 

- Electrician exploatare  

joasa tensiune 

(acreditat) 

- Comerciant vanzator 

(acreditat) 
 

 

 
 

1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut 
 
       In anul scolar  anterior s-au inregistrat urmatoarele cifre statistice: 
    Rata de abandon a elevilor din anii terminali: 2.21%  
    Rata de abandon la nivelul liceului : 0,97%. 
    Rata de absolvire a claselor terminale : 98,4% 
    Rata de participare la examenul de bacalaureat: 95, 98% 
    Rata de promovare a examenului de bacalaureat: 60%. 
  27 de  elevi de etnie rromă ( inscrisi).  

 Rata medie de absolvire la finalul anului școlar  99,69%- clasa a XII 

Procent de promovabilitate: 98,61% liceu si 91,85% scoala profesionala 

Ponderea elevilor cu rezultate bune: (medii între 7 şi 9)- liceu 51,73 %  

Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune: 13,23 % (medii între 9 şi 10)-liceu 

Elevii provin 19,7 % din mediul urban și 80,30% din mediul rural. 

 Circa 60% din elevi provin din familii cu o situație materială precară: 135 elevi sunt beneficiari ai 

programului Bursă ,,Bani de liceu”, din care 101 cu venit 0, iar 10 % din elevi au unul sau ambii 

părinți fără un loc de muncă  

     Analiza nivelului de educație stabil.al familiei arată că: circa 0,71%  provin din familii în care 

nici un părinte nu are studii generale, circa 42,3 % în care cel puțin un părinte are studii generale, 

51,79 % în  care cel puțin un părinte are nivel mediu de instruire,  iar 5,2% cel puțin  un părinte are  

studii superioare.  

 80,30 % din elevi fac naveta ceea ce duce la o medie de 70,85 absențe nemotivate /elev. Există elevi 

cu risc crescut de abandon datorită numărului mare de absențe – 142 având un număr de absențe mai 

mare decât media / elev în anul școlar precedent. 
    Cu privire la elevii admiși în clasa a IX – a în anul școlar 2020 -2021: 34,3 % din elevi au fost 
admiși cu medii mai mici de 6, iar 4 % cu medii sub 5. 
     Referitor la rata medie de absolvire  a examenului de bacalaureat în anul 2020 am avut un 
procent de 54,2 % astfel: filiera tehnologică 25,8%, filiera teoretică –31%. Absenteism: există, cu o 
pondere de 6% din numărul total de elevi cu un număr mai mare de absenţe, datorită faptului că 
80% dintre elevi sunt navetişti, unii chiar de la o distanţă de  30 - 40 km. 
Note scăzute la purtare: 11,7 % 
            Anul școlar trecut a insemnat un procent de promovabilitate bun la invatamantul obligatoriu , 
dar unul mai scăzut la nivelul secundar superior. Mulți elevi, din clasele XI si XII, care au părăsit 
școala provin din familii cu o situatie materiala precara, din comunitati rurale unde copiii iși ajută 
părinții la munca campului. Există proiecte și programe de sprijin al acestor elevi ( proiectul ROSE), 
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dar implicarea familiilor acestora este mica. Diversificarea activitătilor ce se desfasoară in 
parteneriate active ar fi un pas in scopul atragerii familiei către scoală. 
            Incepand cu anul 2018 in scoala se deruleaza urmatoarele Proiecte: 

1. PROIECTUL ERASMUS+ YELL ”FORMAREA TINERILOR ANTREPRENORI 

PRIN FIRMELE DE EXERCIȚIU LA NIVEL EDUCAȚIONAL EUROPEAN”, 

Indicativ 2018-1-BG01-KA229-048037- este un exemplu de buna practica deoarece 

promoveaza conceptul de Firma de exercitiu la nivel european ca activitate pentru toti elevii 
indiferent de profil. 

Proiectul Erasmus+ început în anul 2019 s-a încheiat cu atingerea obiectivelor și realizarea 

rezultatelor stabilite: un parteneriat virtual al firmelor de exerciţiu din ţǎrile participante care poate fi 

continuat, monitorizat și dezvoltat și care va acumula bunele practici, cunoștințele, know-how-ul și 

activitățile însușite pe parcursul proiectului. 

 

  
 

Raportul final privind implementarea proiectului a fost depus de către coordonatorul 

proiectului Bulgaria în luna aprilie 2021 fiind punctat cu 76 de puncte și apreciat ca fiind un proiect 

care și-a atins obiectivele. 

 
2.   PROIECTUL ERASMUS+ ”MAI MULTE ABILITĂȚI PRIN ERASMUS+” (2019-1-
RO01-KA102-062062). 

Proiectul a început în anul școlar 2019 și a avut ca obiective dezvoltarea competențelor 

profesionale și personale ale unui grup de 66 cursanți VET pentru creșterea adaptabilității tinerilor la 

cerințele unui loc de muncă, prin efectuarea de stagii de instruire practică în companii/instituții din 

Portugalia și Polonia și dezvoltarea competențelor profesionale a 10 profesori din aria curriculară 

tehnologii, prin participarea la mobilități internaționale pentru crearea premiselor ideale în 

îndeplinirea cu succes a actului didactic.Un alt obiectiv a urmărit dezvoltarea competențelor de 

comunicare în limba engleză și a competențelor inteculturale într-un context real european cu 

atitudini deschise față de valorile europene, dar și dezvoltarea de parteneriate durabile cu 

companii/instituții din Portugalia și Polonia. 

Cel mai recent flux, desfășurat în luna iunie -iulie 2021, a implicat 3 profesori și 22 de elevi de la 

profilul textile, liceu și școală profesională, care au efectuat un stagiu de practică de 3 săptămâni 

la o companie-școală de profil din Lisabona. În cursul acestei perioade, elevii au aplicat 

cunoștințele teoretice dobândite la clasă, realizând trei articole de vestimentație: un top, o 

pereche de pantaloni scurți și o mască. Pentru realizarea acestora,  au utilizat mașina de cusut 
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electrică și diferitele tipuri de cusături învățate, au consolidat tehnicile de croire și coasere și au 

aplicat criteriile de asigurare a calității, în vederea evaluării produsului finit. 

 

 
O postare pe Facebook a organizației de primire din Lisabona, CASA DA EDUCACAO, a apreciat 

grupul de elevi participanți, felicitându-i pentru rezultatele deosebite obținute. 

 

 
  
   Prin aceste proiecte dorim sa crestem motivatia pentru invatare, elevii sunt incurajati sa isi 
valorifice potentialul creativ si spiritul de initiativa, sa crestem rata de succes a elevilor care pot sa 
isi dezvolte competentele profesionale prin continuarea parcursului educational, pot intra pe piata 
muncii sau pot sa isi dezvolte propria afacere. 

3.PROIECTUL POCU ”PRACTICA – O ȘANSĂ PENTRU VIITOR” 

Este un proiect extrem de important pentru Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolinteanu”, inițiat în 

anul școlar 2020-2021 împreună cu Fundația Estuar și Asociația 4Change, finanțat din Fondul Social  

European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020 și cofinanțat de Consiliul Local al 

Localității Bolintin-Vale. 

Acesta are ca obiectiv general  crearea unui sistem de  măsuri integrate și sustenabile care să 

răspundă nevoilor și problemelor cu care se confruntă 185 de elevi înmatriculați în cadrul Liceului 

Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”. Grupul-țintă, propus inițial să includă un număr de 185 de elevi 

din clasele a XI-a și a XII-a, în perioada  septembrie 2020 – august 2022, a ajuns până în acest 

moment la  un număr de 280 de elevi. 

Activitățile incluse în acest proiect sunt: 

 PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ prin organizarea de stagii de 

practică la diferiți angajatori, urmărind să îmbunătățească dezvoltarea aptitudinilor și 

dobândirea abilităților practice specifice de muncă, în vederea unei mai bune adaptări la 

cerințele unui loc de muncă. 

• SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ prin care beneficiarii 

vor dobândi un nivel ridicat de informare privind integrarea pe piața muncii, vor fi capabili să 

își autoevalueze cunoștințele, vor deține aptitudini necesare pentru a susține un interviu de 

angajare și își vor crește încrederea în sine. 

• ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE 

MUNCĂ 
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• ALTE ACTIVITĂȚI, cum ar fi: formarea profesională în domeniul antreprenoriatului prin 

organizarea târgurilor firmelor de exercițiu, cât și a competiției de planuri de afaceri, 

activități menite să stimueze spiritul antreprenorial al grupului-țintă, să crească competențele 

în domeniul antreprenoriatului, ceea ce va permite grupul-țintă o abordare pragmatică a 

provocărilor întâmpinate la locul de muncă sau în cadrul propriei afaceri. 

• CREAREA UNUI MEDIU DE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DE LA DOMENIUL 

INDUSTRIE TEXTILĂ (dotarea cu echipamente, mobilier și alte materiale și accesorii 

necesare învățării) 

 
 

4) PROIECTUL RIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR  

ROSE. SUBPROIECTUL:  ȘCOALA- O PUNTE CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES 

Proiectul, început în anul școlar 2017-2018 și având o durată de 4 ani, prelungit prin Acord cu 

UMPFE, are ca obiectiv general optimizarea demersului educațional pentru creșterea ratei de 

promovabilitate la examenul de bacalaureat și medierea succesului.  

Activitățile proiectului includ: 

1. Activitate remedială desfășurată la materiile la care elevii vor susține examen de bacalaureat. 

În fiecare an, au fost organizate câte 22 grupe,  cu câte 13-15 elevi care au participat la disciplinele: 

Limba si literatura romana, Matematica, Biologie, Fizica, Istorie, cu frecvența o dată pe lună. 

2. Informare și consiliere privind cariera: 

Elevii participă la urmatoarele tipuri de activități: 

,, Autocunoaștere și dezvoltare personală” 

,, Cunoașterea lumii profesiilor” 

,, Explorarea traseelor educaționale și profesionale” 

3. Activități extracurriculare: Ziua Carierei, Pași către Viitor, Romanie, țara mea de glorii, 

țara mea de dor, ClubArt și Clubul Bookland, Seminar și concurs Antreprenoriatul punte către o 

carieră de succes.  

Indicatori de performanță: 

- creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat la 60%, locul trei pe județ după două 

licee teoretice; 
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- depășirea, în fiecare an, a grupului-țintă, ca urmare a solicitărilor de la elevi pentru 

activitățile de pregătire remedială, consiliere și orientare privind cariera. 

Dotari: o sală complet dotată cu mobilier, un fotocopiator de mare viteză, 11 laptop-uri, 

imprimantă color. Prin prelungirea proiectului cu 1 an, am solicitat încă 90 de bănci individuale 

și un fotocopiator. În timpul pandemiei de covid 19, a fost acordat un grant suplimentar de 

45.000 euro,  din care au fost achiziționate 57 laptop-uri, 6 table interactive și 13 camere de 

videoconferință.  

 

 

5) PROIECTE ETWINNING 

 Pe platforma eTwinning, cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” au 

implementat un număr de 21 de proiecte, derulate exclusiv online, în parteneriat cu diferite școli din 

Uniunea Europeană, pe teme extrem de variate și implicând elevi de la toate profilurile liceului. 

Între titlurile acestora enumerăm: I Learn Math with Intelligence Games, Same But Different, 

The History of Our City. Două dintre proiecte au obținut certificarea de eTwinning Quality Label. 

Numărul mare de proiecte eTwinning va permite liceului să aplice pentru certificarea ca Școală 

Europeană Etwinning. 

  

  
  

       Proiectele eTwinning constituie o parte importantă a activității școlare a Liceului Tehnologic 

Dimitrie Bolintineanu, primul fiind inițiat cu trei ani în urmă. 

Acestea se doresc a fi activități de atragere a elevilor spre o altfel de învățare: învățarea prin 

comunicare, prin creativitate, prin prietenie. 

      Valori precum toleranța, multiculturalitatea, deschiderea spre nou se adaugă astfel unor 

competențe și cunoșțințe pe care elevii și le însușesc prin participarea în aceste activități: competențe 

digitale, lingvistice, spirit de echipă. 

     Totodată, proiectele eTwinning facilitează și permite elevilor să își pună în valoare talentele și 

înclinațiile artistice, științifice, muzicale, oferindu-le satisfacția de a vedea produsul imaginației, 

talentului și implicării lor. 
   
Proiecte, parteneriate si activităţi de cooperare europeană 

Nr. 

crt. 

Tip Denumire 

 

Perioada Activitati 

 Proiect 

educativ 

Club ART 2008-

prezent 

Concurs de cultura generala 

Reprezentatii cu piese de teatru 

 Proiect 

Educativ 

“Din inima 

pentru inima” 

2009-

prezent 

Voluntariat 

Spectacol artistic “Craciun din inima 

de copil” 

 Proiect 

educativ 

national 

“Let’s do it, 

Romania !” 

 

2011-

prezent 

Activitati de ecologizare a incintei scolii 

si zonelor adiacente. 

 Proiect 

Educativ 

Tanar 

antreprenor in 

2014-

prezent 

Targ al firmelor de exercitiu din 

Regiunea Sud 
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spatiul virtual 

 Proiect 

educativ 

“Ganditorul” 2012-

prezent 

Activitati specifice pentru stimularea 

creativitatii si a gandirii critice 

 Proiect 

educativ 

“Mai mult 

verde pentru 

sanatatea ta” 

2013-

prezent 

Activitati de ecologizare 

Activitati specifice in cadrul 

Simpozionului anual ,,MEDIUL SI 

DEZVOLTAREA DURABILA’’ 

 Proiect 

educativ 

“Scoala 

Parintilor” 

2014-

prezent 

Diversificarea activitatilor realizate in 

parteneriat cu parintii elevilor 

 Proiect 

educativ 

“1 Decembrie – 

ziua nationala a 

Romaniei” 

2011-

prezent 

Vizionare filme 

Dezbateri si concursuri tematice 

 Proiect 

educativ 

“ Si eu pot fi 

Mos Nicolae” 

2014-

prezent 

Momente artistice 

Voluntariat 

 Proiect 

educativ 

“24 ianuarie- 

Ziua Unirii” 

2011-

prezent 

Vizionare filme 

Dezbateri si concursuri tematice 

 Proiect 

educativ 

“Ziua 

europeana a 

limbilor 

straine” 

2012-

prezent 

Vizionare filme 

Dezbateri si concursuri tematice 

 Proiect 

educativ 

 2018-

prezent 

Concurs ,,Mesajul meu antidrog’’ editia 

a XVI-a  
 
 
 
Asigurarea internă a calităţii 

 

Acest proces este realizat de  către Comisia pentru evaluare internă  şi asigurarea calităţii 

constituită la nivelul şcolii, şi consta în: 

 Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor 

de educaţie şi formare profesională (FEFP). 

 Monitorizarea internă a activităţii şcolii; 

 Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă; 

 Întocmirea planului de îmbunătăţire; 

 Monitorizarea externa; 
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1.4 Priorităţi la nivel naţional 
 
Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2020: 

 
1. Realizarea echităţii în educaţie; 
2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; 
3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 
4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural; 
5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă 

ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 
6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 
 
Direcţiile strategice aprobate prin Memorandum în şedinţa de guvern din 26 ianuarie 2006:  
 
I.  Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie  
II.  Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul  

european de educaţie şi formare profesională  
III  Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolar 
IV. Stimularea educaţiei permanente  
V.  Reforma educaţiei timpurii  
VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor  
VII Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării  
 
Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic 
 
Sistemul ÎPT/IPT din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată în 
1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT 
beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta IPT1 atât 
pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională În Regiunea Sud Muntenia sunt 
cuprinse în programul Phare 2001 şi Phare 2004-20062 62 de şcoli, 
       Priorităţile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare IPT sunt: 
- revizuirea finalităţilor IPT în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin Programul de lucru 
“Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona, Copenhaga 2002, Maastricht 2004); 
- dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza prinicpiilor politicilor UE privind transparenţa 
calificărilor;  corelarea cu Cadrul european al calificărilor 
- adoptarea metodologiei privind transerul şi acumularea de credite în IPT având în vedere 
învăţarea pe parcursul întregii vieţi 
- asigurarea calităţii în IPT 
- analiza, evaluarea, pognoza şi dezvoltarea resurselor speciufice IPT, pe termen scurt, mediu şi 
lung 

1.5  Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 
Priorităţi regionale 
(sursa – PRAI – Muntenia) 

 
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI IPT CU PIAŢA MUNCII 

Obiectiv:  
Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a 

procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa 
activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi. 

 
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL 
LA EDUCAŢIE  AL   TINERILOR  DIN  REGIUNE. 

Obiectiv:  
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Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, 
indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. 

 
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN 
REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII 

Obiectiv:  
Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu 

cerinţele domeniilor de pregătire profesională. 
 

PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI 
DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT 

Obiectiv:  
Dezvoltarea parteneriatului social activ  pentru  formarea profesională, în scopul planificării 

strategice a IPT la nivel regional 
 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI IPT PRIN ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI 
FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE IPT ALE REGIUNII 
       Obiectiv:  
       Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT 
 
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE  ŞI 
CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR  DIN  IPT 

Obiectiv:  
Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi 

ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie 
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Priorităţi locale 
(sursa - PLAI Giurgiu  2020) 

 
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI IPT CU PIAŢA MUNCII 
Obiectiv: 
Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a 

procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa 
activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi. 

 
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND 

ACCESUL LA EDUCAŢIE  AL   TINERILOR  DIN  JUDEŢ 
Obiectiv: 
Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, 

indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. 
 
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN 

JUDET ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII 
Obiectiv: 
Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din judet în concordanţă cu 

cerinţele domeniilor de pregătire profesională. 
 
PRIORITATEA 4:  EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI 

DEZVOLTAREA DE NOI  PARTENERIATE PENTRU IPT 
Obiectiv: 
Dezvoltarea parteneriatului social activ  pentru  formarea profesională, în scopul planificării 

strategice a IPT la nivel judeţean 
 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI IPT PRIN ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI 

FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE IPT ALE JUDETULUI 
Obiectiv: 
Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT 
 
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE  ŞI 

CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR  DIN  IPT 
Obiectiv: 
Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi 

ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie 
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Partea a II-a – Analiza nevoilor 
 

2.1 Analiza mediului extern 
 

  Proiecţii demografice   

Proiectarea populaţiei Judeţului Giurgiu, până în anul 2025 
Proiectarea populaţiei oferă informaţii utile asupra posibilei evoluţii a numărului şi structurii 

de vârstă a populaţiei şi pe grupe funcţionale (tânără, adultă, vârstnică, feminină în vârstă fertilă, 
şcolară şi preşcolară). 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi 
structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia internă şi externă. 

Evoluţia demografică recentă a constituit baza scenariilor de proiectare prin care s-a 
efectuat o anticipare a nivelului fertilităţii, speranţei de viaţă la naştere şi sporului migratoriu la 
nivelul judeţului până în anul 2025. 

 
Evoluţia viitoare a populaţiei judeţului Giurgiu în varianta medie pe sexe (mii persoane): 

 

2003 2015 2025 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

289,48 141,24 148,24 262,91 128,55 134,36 240,38 117,29 123,09 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 
 
Numărul populaţiei judeţului Giurgiu este anticipat să scadă până în anul 2025 cu 

aproximativ 49,1 mii persoane faţă de anul 2003. Scăderea populaţiei va fi moderată până în anul 
2015 (cu o medie anuală de -0,5%) şi mai accentuată spre sfârşitul orizontului de proiectare (-
0,8%), principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea naturală. 

Diferenţa pe sexe se va menţine aproximativ la acelaşi nivel, dar numeric va fi în continuă 
scădere. In 2025 populaţia feminină va reprezenta 51,21% din populaţia judeţului faţă de 51,3% în 
2003. 

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei interne/externe, au 
făcut ca populaţia judeţului să se diminueze în perioada 2005-2019 cu circa 18863 persoane.            

În judeţul Giurgiu, pe medii rezidenţiale, preponderentă este populaţia rurală cu 182331 
locuitori (67,46%), iar populaţia urbană este de 87969 locuitori (32,54%). 

 
 
Evoluţia populaţiei judeţului Giurgiu pe grupe mari de vârstă în anul 2003, 2015 şi 2025: 
 

În perioada 2017-2025 populaţia de 0-14 ani va scădea de la 39,5 mii persoane la 32,6 mii 
persoane (-17,5%). Ponderea tinerilor se va diminua de la 14,4% în 2017 la 13,6% în 2025. 

 

 2003 2017 2025 

mii 
persoane 

pondere mii 
persoane 

pondere mii 
persoane 

pondere 

% % % 

Total 292,2 100,0 274,8 100,0 240,3 100,0 

0 – 14 ani 49,2 16,8 39,5 14,4 32,6 13,5 

15 – 64 ani 187,3 64,1 184,7 67,2 166,3 69,2 

65 ani şi peste 55,7 19,1 50,6 18,4 41,3 17,2 

 
  Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 

Populaţia adultă din judeţul Giurgiu va fi de 166,3 mii persoane în 2025 (cu 11,9 mii 
persoane mai puţin decât în 2003). Pe fondul scăderii numărului de tineri, ponderea populaţiei 
adulte în total populaţie va înregistra în prima parte a orizontului de timp proiectat o creştere uşoară 
(de la 64,1% în anul 2003 la 67,8% în 2015) ajungând în anul 2025 la 69,2%. 

În viitor, procesul de îmbătrânire demografică va continua însă cu intensităţi diferite. 
Populaţia de 65 ani şi peste va scădea numeric până în anul 2015 cu 10,1 mii persoane faţă de 
anul 2003, si ca pondere, ponderea acesteia în total va scade de la 19,2% la 17,4%. După 2015 
populaţia vârstnică va va scade in continuare atât numeric cât şi ca pondere în total. 
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Din analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă, rezultă că si în judeţul Giurgiu, la fel ca în 
regiunea Sud Muntenia, se păstrează tendinţa de 
îmbătrânire demografică, caracterizată prin procente reduse 
ale populaţiei tinere (0-14 ani-14,26%, 15-19 ani - 5,47%), 
pe fondul menţinerii creşterii ponderii populaţiei din grupa 
de peste 65 ani (18,48 %). 

 
 

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, în 
perioada 2003-2025: 

În perioada 2003-2025 populaţia de vârstă şcolară 
la nivelul judeţului Giurgiu se va afla pe o curbă 
descendentă. Efectivele şcolare se vor reduce cu circa 37,2 
mii persoane (respectiv cu 34%) faţă de anul 2003. 

Sistemul de învăţământ preşcolar va fi confruntat cu o scădere continuă a numărului 
populaţiei în vârstă de 3-6 ani. Până în anul 2025 va fi cu 6,1 mii (-31,6%) copii mai puţin decât în 
2003, numărul lor ajungând la 14,9 mii persoane.  

   

  

Mii persoane Modificări 2003/2025 

2003 2015 2025 absolută (mii) % 

Populaţia în vârstă preşcolară 
3-6 ani 

11,395 10,21 8,168 -3,22 -28,3 

Populaţia de vârstă şcolară 7-
14 ani 

26,06 21,56 18,89 -7,16 -27,5 

Populaţia de vârstă şcolară 15-
24 ani 

39,71 30,63 25,60 -14,1 -35,5 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 
 
În perioada 2003-2025 populaţia de vârstă corespunzătoare în învăţământul obligatoriu (7-14 

ani) va cunoaşte o reducere de peste 7 mii persoane (37,8%) ajungând la mai puţin de 19 mii 
persoane. Aceeaşi tendinţă este anticipată şi pentru populaţia de 15-24 ani, care poate continua 
procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi, numărul acesteia urmând 
să scadă cu peste 14 mii persoane (42,9%) ajungând la 25,60 mii persoane în anul 2025. 

Unul din factorii care influenţează scăderea populaţiei judeţului Giurgiu este migraţia, atât cea 
internă, cât şi cea externă. 

Judeţul Giurgiu se înscrie în rândul judeţelor cu sold migratoriu negativ 
 

Principalele concluzii din analiza demografică . Implicaţii pentru IPT 

Imaginea furnizată de analiza demografică se caracterizează prin: 
 scăderea numărului populaţiei; 
 densitate superioara mediei pe ţară; 
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale; 
 spor natural negativ; 
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.  
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea 

acesteia la nivel naţional.  
Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie 

preponderent de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.  
 
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative: 
 reducerea numărului populaţiei active ; 
 deteriorarea raportului de dependenţă economică; 
 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem 

educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale. 
Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care 

să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.   
 
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă: 

Structura populatiei judetului Giurgiu pe 
grupe de varsta, la 1 iulie 2019

0-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-64 ani

peste 65 ani
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 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 
populaţiei vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre 
medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale); 

 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin 
asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea 
serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă şcolarizarea  pentru domeniile de calificare: 
estetica şi igiena corpului omenesc. 

Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin 
sprijinirea unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta presupune 
educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.   

 
Scăderea populaţiei şcolare necesită:   
−   restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii; 
− dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii; 
− dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a 

persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile; 
− promovarea unei culturi a învăţării permanente; 
− asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională. 
 

 
Analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

 

Piața muncii  din ultimii 20 de ani a fost puternic influențată de transformarea economică și 

socială. Rezultatul este o rată de ocupare în scădere, combinată cu probleme structurale de 

informalitate, nivel ridicat de sub-ocupare în agricultură, mobilitate redusă între sectoare economice 

și zone geografice, obstacole pentru accesul grupurilor vulnerabile și o mulțime de stimuli pentru 

ieșirea timpurie din activitate. 

Situaţia actuală - Indicatori statistici ai pieţei muncii pentru perioada 

2002-2015
3 

În momentul de faţă, pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din 

România se utilizează doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM ) şi 

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de 

date nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii7) şi metode de calcul sunt 

diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi 

reală asupra pieţei muncii din România. BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, 

pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de  

dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 

Participarea la forţa de muncă 

Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este 
prezentată detaliat în Anexele 3a Amigo, 3a Amigo nivel de educație şi 3b Amigo detalieri 
vârstă. În 2018, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 47.6%, 
iar rata şomajului inregistrat de 2.3%. Nivelul ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de 
muncă se situează la o distanţă de 27,4 puncte procentuale faţă de ţinta națională de 70% 
stabilită pentru anul 2020 (Ținta EU a ratei de ocupare a populației 20-64 ani pentru 2020 
stabilită prin Strategia Europa 2020 este de 75%). 

                                                 
3
 Pentru definiţia indicatorilor utilizaţi în această secţiune, vezi glosarul din ANEXA 4 
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Populaţia activă totală (peste 15 ani) din judetul Giurgiu număra în 2019, 80.4 mii persoane, 

reprezentând 7.00% din populaţia activă a Regiunii Sud Muntenia. În perioada analizată (2002-

2021), populaţia activă a judetului, cat si a regiunii înregistrează o scădere până în 2005, apoi o 

creștere până în 2008, dupa care scade iarăși până în 2011. În perioada 2011 – 2014 rata de 

ocupare crește, fără a atinge nivelul anului 2002  și scade în anul 2015.  

Populaţia ocupată  civila din Judetul Giurgiu număra  78.8 mii persoane în 2019, reprezentând 

7.11 % din populaţia ocupată a Regiunii Sud Muntenia. În perioada  analizată (2002-2020), 

populaţia ocupată din judet urmează aceași tendință de creștere și descreștere ca și populația 

activă, comparativ cu 2002, cu o usoara crestere in 2017 si 2018,  aceasta înregistrează o scădere 

totală de 11,8 mii persoane. Scăderea populaţiei ocupate s-a înregistrat , in principal, in rândul 

femeilor (-10.4 mii).  

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) din judetul Giurgiu a scazut în 
intervalul analizat, de la 59.1% în 2002 la 47.8% în 2016, apoi s-a mentinut, in 2020 avand aceeasi 
valoare de 47,8%. În anul 2019, în judetul Giurgiu, acest indicator  se situează sub media națională 
(69.6%). Analiza pe sexe a aceluiaşi indicator evidenţiază diferenţe în ceea ce priveşte evoluţia 
ratei de activitate în cazul femeilor comparativ cu bărbaţii. În cazul bărbaţilor, rata de activitate a 
înregistrat valori ridicate în anii 2000 şi 2001. În cazul femeilor, rata de activitate a scăzut până în 
anul 2006. Această perioadă de scădere a fost urmată de alternarea perioadelor de creştere cu 
cele de scădere. Pe tot parcursul perioadei, ratele de activitate în cazul bărbaţilor au fost inferioare 
celor înregistrate în cazul femeilor, cu excepţia anului 2008 (rata de activitate a bărbaţilor a depăşit 
cu 0,2 pp rata de activitate înregistrate în cazul femeilor). 

 

În 2020, Rata de ocupare a forței de muncă din Judetul Giurgiu, pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 64 de ani, a fost in 2019 de 47,6% (sub media inregistrata in Regiunea SUD 
MUNTENIA – 61,7 %). În 2016, rata de ocupare a forței de muncă a avut un minim, urmat de o 
usoara crestere. Ratele de ocupare a forței de muncă sunt în general mai scăzute în rândul 
barbatilor, in 2016, în judetul Giurgiu, rata de ocupare a femeilor a atins 47.49 %, față de 45.87 % la 
barbati.  

 

Rata şomajului (BIM).   

Șomerii BIM sunt calculați pe baza datelor obținute din Ancheta asupra forței de muncă în 
gospodării (AMIGO).  

 Rata totală a şomajului (raportat la întreaga populaţie activă, 15-64 ani), a cunoscut 
o evoluţie fluctuantă, cu un minim de 7,0 % în 2008. Datele din AMIGO pentru 2015 
evidenţiază o rată generală a şomajului în regiune (10,8%) mai ridicată decât cea la nivel 
naţional (7%). În ultimul an analizat (2015),  se constată o crestere faţă de anul anterior  a 
ratei şomajului (de la 10 % la 10,80 %). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a 
fost de 1,6 puncte procentuale (11,4% la bărbaţi faţă de 9,8% la femei), iar pe medii de 
rezidenţă de 1,1 puncte procentuale (11,4% în urban faţă de 10,3% în rural).  

 

Şomajul tinerilor (BIM)      

Din analiza indicatorilor referitori la şomajul tinerilor (BIM) în 2019, se constată (v. Anexa 3a 
Amigo): 

 Rata ridicată a şomajului tinerilor (15-24 ani), raportat la populaţia activă: 20.5%, 
mai mare decat cea la nivel naţional (16.2), în creștere cu 7 puncte procentuale față de anul 
2002, mai ridicată însă în cazul femeilor (22.4 %) şi în mediul urban (25%). 

Sursa datelor: INS Anuare statistice / Cercetarea statistică asupra forţei 
de muncă în gospodării (AMIGO) 
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 Raportat la totalul șomerilor BIM ponderea șomerilor tineri (15-24 de ani) era de 
31.3% (cu 4.7 puncte procentuale peste media națională). Șomajul tinerilor BIM este mai 
accentuat în mediul rural (34.%) și  în rândul bărbaților (31,4%) . 

 Ponderea șomerilor tineri în totalul șomerilor BIM a avut o evoluție oscilantă, 
înregistrând cea mai mare valoare în anul  2010 (36,1%), după care scade cu 4,8 puncte 
procentuale în anul 2018. 

 
 
 

 
 

 

 

4.1.1 Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 

Datele statistice evidenţiază că riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu 

cât nivelul de educaţie este mai scăzut  

 

Sursa: INS Anuare statistice. Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO)  

Structura pe medii rezidenţiale a ocupării în 2015 indică diferențe substanțiale între 
rural şi urban: 

 doar 5 %  din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 29,2% 
în urban)  

Sursa: INS "Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj" 

Figura 4.1.6 
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  68% din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel mediu de pregătire 
(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) - faţă 65% în urban 

 mare parte din populaţia ocupată din mediul rural (27%)  are un nivel scăzut de 
educaţie (gimnazial/primar sau mai puţin) - faţă de numai 5 % în urban  

 
Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT  
- potenţial turistic generos, format din resurse naturale, antropice şi socio-demografice; 
- grad redus de valorificare a potenţialului turistic; 
- grad redus de utilizare a capacităţilor de cazare turistică; 
- infrastructură turistică slab dezvoltată îndeosebi în zona de nord a judeţului; 
- posibilitatea practicării majorităţii formelor de turism. 

Pentru valorificarea potenţialului turistic şi creşterea circulaţiei turistice este nevoie de o 
strategie integrată într-o strategie generală a turismului românesc şi asocierea cu alte proiecte de 
dezvoltare locală şi regională. 

Spre deosebire de alte sectoare economice, turismul beneficiază de o cerere în creştere. 
Cererea se modifică nu numai ca volum ci şi ca structură şi în prezent asistăm la o serie de mutaţii 
care îşi pun deja amprenta asupra turismului, producând oportunităţi pe termen scurt şi mediu. 
Consumul turistic capătă noi valenţe: 
- devine tot mai segmentat (atomizat); 
- se axează pe pachete de servicii mai complexe în care la serviciile de bază (cazare şi  masă) 
trebuie adăugate şi o serie de servicii suplimentare care să sporească atractivitatea structurilor de 
primire; 
- creşte ponderea sejururilor scurte; 
- creşte exigenţa pentru calitate, confort; 
- se caută produse elaborate pe baza unui marketing de situaţii; 
- creşte cererea pentru turismul de afaceri; 
- apar noi nişe de clientelă: turişti pentru evenimente sportive; turişti pentru evenimente culturale; 
turişti pentru lobby; pelerinajul religios; adolescenţi avizi de Europa. 

Mutaţiile cererii determină şi o adaptare a ofertelor de şcolarizare spre valenţele turismului 
modern. 
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Principalii indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) 

 
Principalii indicatorii ai Balanței forței de muncă sunt:  

  Resursele de muncă (reprezintă aceea categorie de populației care dispune de 
ansamblul capacităților fizice și intelectuale care permit să defășoare o muncă utilă în una din 
activitățile economiei naționale). La începutul anului 2019, în judetul Giurgiu resursele de muncă4 
au fost de 164.8 mii persoane, reprezentând 9.2% din populaţia totală5 a regiunii. Ponderea 
majoritară în resursele de muncă au deţinut-o bărbaţii (53.94%).  

Evoluţia ratei resurselor de muncă a fost fluctuantă: până în anul 2006 a fost în scădere, după 
care a urmat o perioadă caracterizată prin alternarea perioadelor de creştere cu cele de scădere 
uşoară. Analiza dinamicii ratei de activitate pune în evidenţă o scădere a valorii acestui indicator în 
anul 2016 faţă de anul 2005 de 3,3% (diferenţă de 1,8 pp), urmata de o crestere usoara pana la 
47.8% in 2019.  

Tendinţele demografice negative au determinat niveluri scăzute ale participării populaţiei la 
activităţile economice, astfel că, la 1 ianuarie 2020, în judetul GIURGIU (Potrivit Balanţei Forţei de 
Muncă), resursele de muncă au fost de 164.8 mii persoane, in scadere fata de anul anterior cu 2.0 
mii persoane. 

       Populatia activă civilă cuprinde populația ocupată civilă și șomerii înregistrați la Agenția 
Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Populaţia activă civilă era in judetul Giurgiu la 1 
ianuarie 2020 de 80.4 mii persoane. În populaţia activă civilă femeile deţineau o pondere mai 
scăzută comparativ cu bărbaţii (46.14% femei faţă de 53.86% bărbaţi). În totalul populaţiei active 
civile, populaţia ocupată deţinea o pondere de 98%. 

Rata de activitate a resurselor de muncă6 (proporţia persoanelor active în resursele de 
muncă) a fost de 48.77%. Rata de activitate pentru femei (48.88%) era usor mai mare fata de cea 
corespunzătoare barnbatilor (48.70%) cu 0.18 puncte procentuale. 

 Populația ocupată civilă (cuprinde toate persoanele care au o ocupație aducătoare de 
venit, pe care o exercită în mod obișnuit în una din activitățile economiei naționale; 

La 1 ianuarie 2020 populaţia ocupată civilă a fost de 78.8 mii persoane. 
. Rata de ocupare reprezintă proporția populației ocupate civilă în resursele de muncă. 
 Rata de ocupare a resurselor de muncă  in judetul Giurgiu la 1 ianuarie 2020 a fost de 

47.8%, sub rata la nivelul Regiunii Sud Muntenia (61.97%). Rata ocupării la persoanele de sex 
feminin a fost de 47.92%, mai mare cu 0.23 puncte procentuale comparativ cu rata ocupării la 
bărbaţi (47.69%). 
 

Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale 

Analizând evoluția populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale în perioada 
2008 – 2019, se observă o scădere a ponderii populației ocupate în industrie și o creștere a 
ponderii în servicii. Repartizarea populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale 
evidenţiază că la 1 ianuarie 2020, în judetul Giurgiu, 32.9% din totalul persoanelor ocupate erau 
concentrate în sectorul agricol, 8.7% în industrie şi 8.4% în construcţii, iar 42.8% în servicii.   

         Activităţile cu un pronunţat grad de feminizare a populaţiei ocupate civile, în anul 2019, 
au fost cele de: sănătate şi asistenţă socială (81%), învăţământ (74%), intermedieri financiare şi 
asigurări (75%), hoteluri şi restaurante (55.6%), ṣi agricultură, silvicultură şi pescuit (52,5%). 
Bărbaţii ocupaţi au predominat în toate celelalte activităţi economice, deţinând proporţii covârşitoare 
în activităţile construcţii (91.66%), industrie extractivă (83.33%) şi de transport şi depozitare 
(72.72%).  
 Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-Online 

Comparativ cu anul 2008, în 2018 a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat 
activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (-3.4 mii persoane), dar şi al celor care au 

                                                 
4
  Resursele de muncă au fost estimate pe baza populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2016 şi datele nu sunt 

comparabile cu anii anteriori anului 2014. 
5
 Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2016, date provizorii. 

 
6
 Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014. 



PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2020 - 2024 – Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”-revizuit 2021 

  

lucrat în industrie (-0.7 mii persoane), administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public (-0,4 mii persoane), în învăţământ (-0.3 mii persoane), Comerţ cu ridicata şi 
cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor -0.1 mii persoane), în intermedieri 
financiare (- 0.2 mii persoane fiecare). A crescut însă numărul populaţiei ocupate în, în 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+ 0.4 mii persoane), în 
transport si depozitare (+2 mii persoane); constructii  (+1,5 mii persoane). 

  Din analiza evoluției populației ocupate civile în industrie în perioada 2008 și 2016, se 
observă o scădere a populației ocupate atât în cifre absolute cât şi ca pondere în toate 
activităţile din cadrul sectorului industrie.  

 

          

 

IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 

 Performanţa educaţiei se propaga in structura pieţei forţei de munca dominata de 
calificarea in ocupaţii manuale (50.7%), in timp ce ocupaţiile calificate non-manuale 
reprezintă doar 22.7% ( UE-27: ocupaţii manuale calificate 25.8%. ocupaţii non manuale 
calificate 39.9). 

 Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin 
Strategia Lisabona, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat al 
tinerilor şi şomajul de lungă durată - direcţionează sistemul de ÎPT către: 
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi 
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în 

cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după 
absolvirea şcolii.  

 parteneriate active cu agenţii economici, cu Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor 
– prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu 
nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea 
ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi 
adecvare a competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor 
oportunitatea unei implicări active ca furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în 
vedere: 
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 
 adecvarea calificării cu locul de muncă 
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 
 recunoaşterea şi valorificarea  experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale 

formală şi informală 
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple : programe 

de formare la distanţă, consultanţă, etc. 
 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi 

ofertei de forţă de muncă - trebuie avute în vedere pentru: 
 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)7 
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 

calificare  
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi perspectiva 

dezvoltării acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi modernizarea 
ocupaţiilor din acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu 

                                                 
7
 PRAI – Plan regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 

   PLAI – Plan local de acţiune  
   PAS   – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţională adaptat pentru ÎPT) 
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accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală.  
 Priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează 

modernizarea  agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural.  
Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat  cu toţi factorii interesaţi: 
 Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune creşterea 

nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, 
procesarea primară a produselor agro-alimentare) 

 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea 
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi 
dezvoltarea serviciilor 

 Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 
- formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive 
- reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi 

 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la: 
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural 
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate  
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social 
 Pentru facilitarea inserţiei  absolvenţilor TVET pe piaţa muncii, şcoala trebuie sa se axeze 

la aceştia pe creşterea  nivelului  competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilitaţi 
precum: 
 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala; 
 capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor ; 
 capacitate de comunicare ; 
 disponibilitate la mobilitate geografica ; 
 capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 
 abilităţi antreprenoriale; 
 abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie 

  Învăţământul universitar are rezultate mai bune in ceea ce priveşte creşterea şanselor 
de angajare după absolvire. Totuşi angajatorii întâmpina dificultăţi majore in găsirea 
competentelor adecvate in piaţa muncii, inclusiv pentru ocupaţii care necesita calificări înalte. 
Pentru înlăturarea  acestor dificultăţi este nevoie de cooperare si comunicare intre mediul 
economic si universităţi in vederea îmbunătăţirii competenţelor si a valorii adăugate a tinerilor. 

 
 Populaţia activă, populaţia ocupată: 

 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât în 
cazul bărbaţilor. 

 Populaţia activă şi populaţia ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut semnificativ 
în rural. 

 Rata de activitate şi rata de ocupare: 
 Exista insa disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. Destul de grav pare faptul ca rata 

de ocupare este mult mai redusă pentru populaţia feminină 
Se remarcă un fenomen  al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia feminină 
din mediul rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei 
ocupări  de subzistenţă, în agricultură). 

 Decalajul  ratei de ocupare faţă de ţinta UE: 
Rata de ocupare în Regiunea Sud Muntenia este cu 1,7 puncte procentuale peste media 
naţională şi cu 5 puncte procentuale sub media europeană (UE-27), respectiv la  9,5 
procente distanţă faţă de obiectivul UE pt. 2010. Acest decalaj este şi mai accentuat în cazul 
femeilor, al vârstnicilor (55-64 ani) şi în mediul rural. 

 Şomajul (BIM: 
 În scădere,  rata şomajului BIM se menţine mai ridicată decât la nivel naţional  
 Rata şomajului mai ridicată în mediul urban  
 Şomajul BIM este  mai mare în cazul bărbaţilor  
 Rata ridicată a şomajului tinerilor (raportat la populaţia activă, 15-24 ani): 23,9%, mai mare 

decât cea la nivel naţional (20,1) şi european (UE-27: 15,5%), mai ridicată însă în cazul 
femeilor (24,5 %) şi în mediul urban (31 %). 

 Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie  
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 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai 
scăzut.  

 Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult  
învăţământ gimnazial) este mai mare decât la nivel naţional.  

 In Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel 
naţional pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ 
gimnazial).  

 La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de sensibil 
mai mică decât cea a bărbaţilor. 

 Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu 
nivel de pregătire liceal şi de scădere a ponderii cu nivel de scăzut de pregătire (cel mult 
gimnazial)  

 Nivelul mediu de instruire al populaţiei ocupate din regiune este mai ridicat decât media pe 
ţară ( 

 Regiunea Sud Muntenia are cea mai mica pondere a populaţiei ocupate cu studii de 
nivel superior. 

 este regiunea cu o  pondere a celor cu nivel scăzut de instruire  mai mare decât 
media naţională  

 Un nivel general de pregătire  mai ridicat în cazul femeilor în structura pe sexe a ocupării 
(pentru nivelurile liceal, postliceal si superior), în paralel cu o mai bună reprezentare a 
bărbaţilor cu nivel de pregătire profesional şi de ucenici. 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 

 Disparităţi majore între rural şi urban, privind nivelul de educaţie al populaţiei ocupate  
 

Concluzii din analiza Indicatori de impact 
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului  

Rata ridicată a șomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, și ponderea ridicată a 
acestora în numărul total al șomerilor (v. cap. 4), sugerează o problemă serioasă a sistemului de 
pregătire în raport cu finalitățile obținute în plan ocupațional. Din acest motiv, se reține ca un 
prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, șomajul 
tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este diferențiat pentru 
absolvenții ÎPT. Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase 
despre absolvenții înregistrați în baza de date ca șomeri, dar acestea nu sunt diferențiate în acord 
cu noua structură pe  niveluri de pregătire și finalitățile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între 
ministere în vederea structurării (unitare la nivel național) a bazei de date a AJOFM pentru 
evidențierea diferențiată a absolvenților de ÎPT pe calificări și niveluri de calificare, adaptat noilor 
trasee și finalități ale sistemului de educație și formare profesională. 

Pentru monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților se recomandă realizarea 
anuală a unor sondaje pe baza unor metodologii pilotate prin programe europene. 
În scopul creșterii impactului sistemului de învățământ asupra reducerii șomajului, Staretegia 
educației și formării profesionale din România are ca direcții de acțiune: 

 Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională prin: 

 Dezvoltarea de structuri de cooperare ale angajatorilor pe domenii de pregătire 
profesională din sistemul de învățământ, care să sprijine învăţarea la locul de muncă, adaptarea 
curriculumului şi planificarea ofertei pentru domeniul respectiv, la diferite niveluri:naţional/ 
regional/local. 

 Elaborarea şi implementarea unui mecanism de asigurare a calităţii învăţării la locul de 
muncă, în sistemul de învățământ 

 Elaborarea propunerilor de metodologie şi de standarde de acreditare a întreprinderilor, 
pentru furnizarea componentei programului de formare care vizează învăţarea la locul de muncă în 
sistemul de învățământ 

 Formarea tutorilor de la agenții economici care asigură formarea profesională la locul de 
muncă a elevilor din învățământul profesional și tehnic 

 Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională 

 Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 

 Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal 
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 Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 
pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile 
Inserţia profesională a absolvenţilor IPT, pe niveluri de educaţie 

Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan ocupaţional se constată:  

 lipsa unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor  

 rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani şi ponderea ridicată a 
acestora în numărul total al şomerilor  

 nevoia măsurării gradului de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de 
muncă  
Se recomandă: 

 Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției absolvenților prin încheierea de 
protocoale de colaborare între ISJ-uri și AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserției 
absolvenților prin parteneriatul ISJ/AJOFM.  

 Realizarea de proiecte privind inserția absolvenților, inclusiv de către CJRAE de la nivelul 
județului, compatibilizarea datelor din șomaj cu noile trasee și finalități ale sistemului de educație și 
formare profesională.  

 Realizarea periodică a unor sondaje în rândul absolvenților și al angajatorilor care să 
vizeze inserția profesională, gradul de utilizare a competențelor și alte informații utile privind 
finalitățile sistemului de educație și formare profesională 
 
6.5.1.Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii 
de pregătire 

 
Conform Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România, pentru perioada 2106-
2020, aprobată prin HG 317/2016, ţinta pentru cuprinderea elevilor în învăţământul 
profesional şi tehnic, în clasa a IX-a, învăţământ de zi, de masă, de stat, este de 60% din 
totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-aînvăţământ de zi, de masă, de stat. 
Pe baza previziunilor realizate de CEDEFOP privind oportunităţile de locuri de muncă, se 
recomandă ca la orizontul anului 2025, cuprinderea elevilor în clasa a IX-a învăţământ 
profesional să fie de 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, învăţământ de zi, de 
masă, de stat.  
Ponderea de 35% mai sus menţionată este orientativă, ea fiind condiţionată, conform Metodologiei 
de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 
5033/29.08.2016, şi a Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată 
prin OMEN nr. 3554 din 29.03.2017, de următoarele precizări din metodologiile menţionate: 

 învăţământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la 
propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii 
economici/instituții publice, contracte prin care se partajează responsabilităţile pentru 
organizarea și desfășurarea procesului de formare profesională a elevilor; 

 învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau 
confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie 
între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/ consorțiu de operatori economici/ 
clustere, unitatea de învățământ și unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află 
unitatea școlară și prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile 
părților, precum și costurile asumate de parteneri; 

 inspectoratele școlare au obligația de a răspunde solicitărilor operatorilor economici pentru 
şcolarizarea în învăţământul dual prin includerea cu prioritate a acestor solicitări în proiectul 
planului de școlarizare. 

    În acest context, inspectoratelor şcolare şi Comitetelor Locale de Dezvoltare a 
Parteneriatului social le revine sarcina de a analiza cu maximă responsabilitate solicitările de 
şcolarizare ale operatorilor economici, atât la învăţământul profesional cât şi la învăţământul 
dual, în scopul fundamentării proiectelor planurilor de şcolarizare cu satisfacerea în cât mai 
mare măsură a solicitărilor operatorilor economici, dar, în egală măsură, cu asigurarea unei 
oferte echilibrate între învăţământul liceal teoretic, liceal vocaţional, liceal tehnologic şi 
învățământul profesionalcare să răspundă nevoilor de dezvoltare socio–economică la nivel 
județean și regional.  
De asemenea, inspectoratele şcolare și unitățile de învățământ vor trebui să intensifice 
acțiunile vizând dezvoltarea parteneriatului cu operatorii economici. 
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Este important de menţionat că pentru îndeplinirea ţintelor mai sus menţionate privind 
cuprinderea elevilor în IPT şi cuprinderea elevilor în învăţământul profesional sunt necesare 
măsuri şi acţiuni sistematice şi susţinute din partea inspectoratelor şcolare, a unităţilor de 
învăţământ şi a tuturor factorilor interesaţi pentru realizarea unui marketing educaţional 
eficient şi pentru consilierea şi orientarea elevilor din învăţământul gimnazial şi a părinţilor 
acestora, pentru a diminua decalajul existent în prezent între cifrele planului de şcolarizare la 
IPT şi cuprinderea efectivă a elevilor în IPT. 
Plecând de la structura cererii potențiale, în perspectiva 2017-2025, pe domenii de formare ale 
IPT, în ipoteza scenariului moderat din Studiul previzional, în Regiunea Sud - Muntenia, sunt 
recomandate ponderile pentru cuprinderea elevilor, pe domenii, din tabelul următor. 
Tabelul 6.5.1. -  Ponderi orientative pentru oferta  la învăţământul liceal tehnologic +  învăţământul 
profesional (învățământ de zi, de masă, de stat) 
 

 
 

2.2 Analiza mediului intern  
 
 
2.2.1 Predarea şi învăţarea 
 
      Programele de invatare adoptate (CDS si CDL) raspund in mare masura cerinţelor 
identificate la elevi, agenţi economici, părinţi si încearcă sa răspundă nevoilor elevilor, asigurand 
egalitatea de sanse. 
       Dezvoltarea programelor de invatare se realizeaza pe baza informatiilor obtinute din 
monitorizarea si analiza activitatii cadrelor didactice cat si pe baza rezultatelor obtinute de elevi. 
Programele de invatare sunt revizuite o data pe an.  

Activitatile didactice sunt planificate si structurate pentru a stimula invatarea individuala 
centrata pe elev, precum si invatarea in grup. Se foloseste o gama larga de strategii didactice, care 
cuprind si procese eficace de evaluare formativa si sumativa. 
        Predarea se realizeaza tinind seama de stilurile de invatare ale elevilor, care au fost in 
prealabil stabilite.  

Profesorii si maiştrii instructori folosesc o gama variata de resurse si materiale in functie de 
nevoile elevilor. Elevii au posibilitatea de a utiliza laboratoarele, inclusiv CDI-ul  în pregătirea lecţiilor 
şi realizarea portofoliilor, proiectelor. 

Evaluarea sumativa este adecvata, riguroasa, exacta, corecta si efectuata in mod regulat, 
iar elevilor li se ofera regulat feedback si informatii privind progresul realizat. Elevii sunt implicaţi în 
autoevaluarea formativă şi finală. 

Sunt intreprinse actiuni pentru a acoperi lipsurile in invatare. 
      Există programe de recuperare şi programe pentru elevii capabili de performanţă, si 
deasemenea exista programe de pregatire suplimentara a elevilor in cadrul fiecarei discipline de 
bacalaureat. 

Se asigura conditii de acces la invatatura pentru toti elevii de pe raza judeţului - prin 
decontarea abonamentelor de transport. 
     Intre cadrele didactice exista relatii de colaborare si comunicare eficiente privind 
imbunatatirea continua a procesului de invatare. 

Intre cadrele didactice si elevi exista de asemenea relatii propice unei bune colaborari, astfel 
incat elevii sunt incurajati sa isi asume propriul proces de invatare.  

Dovezile care vin in sprijinul celor de mai sus sunt: 
- Chestionarele pentru stabilirea stilurilor de invatare; 
- Chestionare privind rolul formativ al scolii si relatia profesor – elev; 
- Materialele didactice si proiectele didactice realizate;  
- Portofoliile profesorilor si ale elevilor, referate, proiecte,etc. 

Din fisele de observare a lectiilor completate in urma asistentelor efectuate conform graficelor, 
se pot face urmatoarele observatii:  

 Se folosesc frecvent metode active de invatare; 
 Se comunica eficient  cu elevii; 
 Se adapteaza strategiile si activitatile de predare – invatare la nivelul clasei; 
 Se ultilizeaza diferite metode de evaluare in care sunt implicati si elevii. 

Zonele de dezvoltare sunt: 
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 Folosirea eficienta a timpului mai ales cel pentru realizarea feedback-ului; 
 Anuntarea obiectivelor si scopului lectiei la momentul initial; 
 Utilizarea pe scara mai larga a unor mijloace si materiale cat mai diversificate. 

 

Puncte tari cheie 

   - preocupare pentru dezvoltarea 
activitatilor on line si utilizarea unor 
platforme educationale; 

- Şcoala are amenajat un CDI modern 

- existenta de soft educational pentru 
majoritatea disciplinelor; 
- metodisti si formatori in randul cadrelor 
didactice; 
- desfasurarea unor programe 
educationale; 
- rezultatele obtinute de elevi la diferitele 
concursuri locale, judetene si nationale. 

Puncte slabe cheie 

-  un procent considerabil din populatia scolara 
apartine unor grupuri vulnerabile:  
- lipsa investitiilor majore in modernizarea si 
dotarea unor spatii scolare; 
    

 

ASPECTE CE POT FI IMBUNATATITE 

 Adaptarea programelor CDL si CDS la nevoile elevilor cu cerinte educationale speciale; 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare - se face mai ales pentru elevii performanţi 
(pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare; 

 ponderea evaluarii formative - din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de 
învăţare al majorităţii elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei 
formative. 

 Motivaţia scazuta a elevilor pentru învăţare; 

 Adaptarea programelor susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor la orarul deja 
încărcat al acestora; 

 Diversificarea resurselor si materialelor menite sa ofere sprijin in functie de diferitele nevoi 
ale elevilor. 

 Implicarea elevilor in procesul de evaluare. 

 Folosirea unor metode menite sa formeze competente si sa dezvolte capacitatile 
intelectuale    

 Diversificarea instrumentelor de evaluare a competentelor. 

 Cresterea nivelului de succes si evaluarea permanenta a progresului; 

 Adoptarea unor masuri pentru sprijinirea elevilor din grupuri vulnerabile. 
 

2.2.2 Materiale si resurse didactice 

 Şcoala dispune de: 

- 2 laboratoare de informatica dotate cu laptop-uri. 

- laboratoare de fizica, chimie, biologie. 

- laboratoare tehnologice de electrotehnica, tehnologie generală, mecatronica, mecanică 

intreţinere şi reparaţii maşini şi utilaje. 

-  4 dintre ateliere reabilitate si dotate prin Programul PHARE 2004-2006; 

-     un CDI cu dotari moderne si o bibliotecă şcolară cu un număr de 23150 volume; 

- 11 sali dotate cu mobilier scolar nou, 1 xerox de mare viteza, 1 imprimanta laser color, 74 

laptopuri si mobilier pentru sala de pregatire remediala-proiectul ROSE, 6 table interactive, 13 

camere de videoconferinta ; 

-    1 cabinet medical 

-    1 cabinet de consiliere si asistenta psihopedagogica 
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Puncte tari  
 
- Laboratoare de biologie, fizică şi chimie 
cu mobilier nou şi complet reabilitate. 
- Spaţii proprii  pentru desfăşurarea instruirii 
practice în domeniile mecanic şi electric 
reabilitate din fonduri PHARE, domeniul 
industrie textila- atelierul dotat prin proiectul 
POCU-Practica – o sansa pentru viitor; 
- CDI  si conexiune la Internet 24 ore/zi 
pentru toate spatiile de invatamant; 
- Cabinet medical 
- cabinet de consiliere si asistenta 
psihopedagogica 
- 6 Sali de clasa dotate cu  table interactive 
si proiectoare pentru desfasurarea activitatii;  
-  

Puncte slabe  
 

- lipsa investitiilor majore in modernizarea 
si dotarea unor spatii scolare; 

- Spaţiu şcolar insuficient – numărul  
sălilor de clasă nu permite intotdeauna 
utilizarea cabinetelor şi laboratoarelor 
conform destinaţiei; 

- Personal didactic auxiliar si 
nedidactic insuficient pentru asigurarea 
conditiilor de siguranta in pandemie si 
desfasurarea in conditii optime a 
activitatilor; 

 

 

2.2.3 Rezultatele elevilor 
 
Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ 

 
          In anul şcolar anterior rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost: 
 

- la examenul de bacalaureat, promovabilitatea a fost de 60.0 %; 
- la examenul de certificare a competentelor profesionale, procentul de promovabilitate 

a fost de 100% 
 

Puncte tari  
 
- rezultatele obtinute de elevii scolii la 
olimpiade si diferite concursuri locale, 
judetene si nationale; 

Puncte slabe  
 
- procentul de promovabilitate la bacalaureat 60.  
% 

 
2.2.4 Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 
 

  Elevii sunt consultaţi privind rolul formativ al şcolii şi relaţia profesor-elev. Elevii primesc 
sprijin si consiliere atat din partea profesorului diriginte cat si a consilierului scolar si a celorlalti 
profesori, exista in proiectul ROSE o activitate numita Consiliere si orientare privind cariera. 

Există un Cabinet de consiliere şi asistenta psihopedagogica dotat corespunzător şi un 
psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă, la care elevii au acces zilnic după orele de curs. 
Diriginţii se implică in activitaţile de îndrumare şi consiliere a elevilor.  

Exista o reţea de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii (Centrul 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Poliţie, Consiliul Local) 
pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera; 
 

Puncte tari  
- Cabinet de consiliere si asistenta 

psihopedagogica; 
- Psiholog scolar 
- Retea de parteneriat intre scoala si 

alte institutii si organizatii de profil 
- mentinerea legaturii permanente cu 

comitetul reprezentativ de parinti al 
scolii; 

Puncte slabe  
- Interesul scazut al   unor parinti fata de 

situatia scolara a elevilor. 
-  lipsa unui sistem coerent de monitorizare 

a parcursului absolventilor (continuarea 
studiilor, insertia pe piata muncii). 
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- desfasurarea unor programe 
educationale; 

 

 
 
 

2.2.5. Calificări şi curriculum  
 
Oferta educaţională 
 
NIVEL IV (LICEAL) 
 
Filiera teoretica 
Profil real 
Matematica-Informatica - acreditat 
Stiinte ale naturii - acreditat 
Profil uman 
Filologie-acreditat 
Filiera tehnologica 
Profil servicii 
Tehnician in activitati economice - acreditat 
Tehnician in activitati de comert - acreditat 
Profil tehnic 
Tehnician mecatronist - acreditat 
Tehnician instalatii electrice - acreditat 
Tehnician mecanic intretinere si reparatii - acreditat 
Tehnician in industria textila - acreditat 
 
NIVELUL III (SCOALA PROFESIONALA CU DURATA DE 3 ANI) 
 
Electrician exploatare instalatii de joasa tensiune -acreditat 
Comerciant vanzator- acreditat 

 
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de 
învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare, 
manuale, materiale de învăţare etc.). 
 
 
Oferta CDS si CDL 
 
Aria limbă şi comunicare: ( se poate opta pentru opţional nou sau aprofundare): 

- Literatura.Teatru.Film clasa a XI-a; 
- Arta intre real si virtual-literatura universala clasa  a XII-a (filologie); 
- Gramatica limbii romane clasa a XI-a (filologie) 
- Mituri fundamentale romanesti transpuse in literatura culta clasa  a XII-a (filologie); 
- Limba germana  o limba de circulatie internationala clasa a IX-a, a X-a ,a XI-a, a XII-a; 
- ( filologie); 
- Aprofundare engleza, limba romana; 
- Cantecul epic transpus in literatura culta, clasa a XII a 
- Limba italiana 

Aria om şi societate (se poate opta pentru opţional nou sau aprofundare): 
- Fii activ, pregatesteti accesul catre succes 
- Istoria recenta a Romaniei, clasa a XIIa 
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- Relieful Romaniei si al Europei, clasa a XII a 
- Geografie aprofundare 
- Istorie aprofundare 

Aria matematica si stiinte 
- Chimie aprofundare  
- Biologie aprofundare 
- Fizica aprofundare 
- Ecuatii si sisteme, clasa a X a 
- Istoria matematicii, clasa a X a 

Activităţi extracurriculare: 
- ArtMedia  
- Cerc „Ganditorul”- fizica 
- ClubArt –teatru, grup vocal, trupa dans 

           -   Jocuri sportive – fotbal-baieti, handbal-fete,  
           - Dansuri populare - ,,Flori bolintinene” si Trupa ,,Artfel” 
 
Modalităţi de promovare a ofertei şcolare 

 
- prin intermediul site-ului oficial (www.liceubolintin.com),  
- prin pagina de facebook  
- cu ocazia Zilelor Educaţiei, în cadrul „Zilei porţilor deschise” 
- prin vizite la scolile gimnaziale din judet. 

 

Puncte tari  

- Ofertă educaţională adaptată la 
nevoile de formare identificate pe 
piaţa muncii; 
- CDS în concordanţă cu nevoile şi 

interesele elevilor; 
- Implicare în proiecte PHARE şi 

Comenius, Rose, Erasmus, POCU 
- Desfăşurarea instruirii practice a 

elevilor claselor XI-XII, după modelul 
de învăţare „firma de exerciţiu”. 

-  existenta site-ului oficial si a 
paginii de Facebook a scolii 

- Existenta continuităţii in parteneriatul 
cu agenţii economici locali; 

Puncte slabe  

- Acoperirea prin parteneriate a tuturor domeniilor 
existente in planul de şcolarizare; 
- Lipsa unor parteneriate cu agenti economici 
puternici care sa poata asigura practica unui 
numar mare de elevi ( exista agenti economici  
mici care pot asigura practica unui numar mic 
de elevi); 

 

 
 
 

 

 

2.2.6. Resurse materiale şi umane 

Spatii scolare: 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 29 1737 

2. Cabinete 5 95 

3. Laboratoare 6 684 

4. Ateliere 5 423 

5. Teren de educaţie fizică şi sport 1 780 

 

 
Structura personalului didactic: 

Specialitate  
Calificaţi Necalificati 

Titulari Suplinitori  

Cultura generala 40 12 2 

http://www.liceubolintin.com/
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Disc tehnologice 10 3 2 

Maistri 5 - - 

Total    74 55 15 4 

Număr mediu de elevi pe cadru didactic: 16 

 

Structura personalului didactic auxiliar: 

 

 

Structura personalului nedidactic: 

Personal 
nedidactic 
 
 

Număr de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 
categorie de 
personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 
de personal 

la nivelul 
normativelor 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

peste 
normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 
de personal 

Ingrijitor 7 7 x   

Paznic 1 1 x   

Muncitor 1 1 x   

 
Personal didactic participant la cursuri de formare continua in anul şcolar 2020-2021: 22 
Un număr de 11 cadre didactice au promovat examenele de obtinere a gradelor didactice si 
definitivat. 
 

Puncte tari 
 
- Personal didactic si auxiliar 

preponderent calificat 
- metodisti si formatori in randul cadrelor 

didactice 

Puncte slabe  
 
- încadrarea sub normative a personalului 
didactic auxiliar si nedidactic 
 
 

 
2.2.7 Parteneriat şi colaborări 
 

Liceul Tehnologic „ Dimitrie Bolintineanu” desfăşoară activităţi de parteneriat, vizând trei 
paliere: 

 Parteneriate cu agenţii economici (pe baza de contract) - Pentru asigurarea unui 
parteneriat autentic între scoală si agenţii economici s-a actionat  pentru asigurarea unei 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Număr  
de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 
categorie de 
personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 
de personal 

la nivelul 
normativelor 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

peste 
normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 
de personal 

Informatician 1 1  x  

Secretar 2 2 x   

Bibliotecar 1 1  x  

Administrator 
financiar 

2 2  x  

Administrator 
patrimoniu 

  x 
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relative stabilităţi si a continuitaţii si in scopul stabilirii unor modalitaţi concrete pentru 
diversificarea colaborarii şi facilitarea cunoaşterii reciproce. 

   Parteneriate cu alte unităţi şcolare; 

   Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : IŞJ, CCD, Consiliul Local,  AJOFM, Poliţie, 
Jandarmerie, Asociatia Crestina Sfintul Stelian - Ocrotitorul Copiilor. 

 

 

Nr. 

crt. 
Tip Parteneri Perioada Scop 

1. Protocol 

 

IJP Giurgiu – Politia 

Bolintin Vale 

2013-

prezent 

activitati de instruire 

specifice 

colaborare pentru 

prevenirea delicventei 

juvenile 

2. Protocol DSP Giurgiu 

Primaria Bolintin Vale 

2009-

prezent 

asigurarea serviciilor de 

asistenta medicala in 

scoala 

3. Protocol IJP Giurgiu – Politia 

Bolintin Vale 

Jandarmeria Bolintin Vale 

2013-

prezent 

participare la Planul local 

comun de actiune privind 

climatul de siguranta 

publica in scoala si in 

zonele adiacente 

4. Parteneriat 

 

Scoala postliceala sanitara 

“Carol Davila” Bucuresti 

2014-

prezent 

promovarea ofertei 

educationale si 

participare la concursul 

“Tanarul Voluntar” 

5. Parteneriat 

 

Primaria Bolintin Vale 

ISJ Giurgiu 

Asociatia crestina 

“Sfantul Stelian” –

Bolintin Vale 

2013-

prezent 

activitati cultural artistice 

voluntariat 

actiuni umanitare 

ateliere de lucru 

6. Protocol AJOFM Giurgiu 2013-

prezent 

Consiliere si orientare 

profesionala a elevilor 

din anii terminali 

7. Protocol ESN 

Universitatea Bucuresti 

2013-

prezent 

prezentarea ofertei 

educationale in cadrul 

proiectului de studii 

Erasmus 

8. Protocol Muzeul Cotroceni - 

Bucuresti 

2013-

prezent 

Vizite si activitati cu scop 

cultural-educativ 

9. Protocol Consiliul Judetean 

Giurgiu 

2018 Activitati anticoruptie, 

integritate, stat de drept 

Prezentare DGA 

Realizare expozitie 

desene, slogan 

Spectacol teatru 

 

10. Parteneriat 

 

Asociatia pentru Cultura 

si Traditie Istorica 

Bolintineanu 

2013-

prezent 

Concursuri, dezbateri 

14 Parteneriat Universitatea de stiinte 

Agronomice si Medicina 

Veterinara 

2019-

prezent 

 

15. Parteneriat CJRAE Giurgiu 2010- Reducerea absenteismului 
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prezent si ratei abandonului scolar 

16. Parteneriat 

 

CJRAE Giurgiu 2016 Dezvoltarea unor proiecte 

si asistenta din partea 

CJRAE in realizarea unor 

activitati concrete 

17. Program 

1122/13.03.2014 

CJRAE Giurgiu 2009-

prezent 

Activitati pentru 

sprijinirea elevilor cu 

CES 

18. Parteneriat Agenti economici pe plan 

local Consiliul 

reprezentativ ale elevilor 

Consiliul reprezentativ al 

parintilor 

2011-

prezent 
Saptamana meseriilor  
Sesiune de promovare a 

ofertei scolare pentru 

invatamantul profesional 

cu durata de 2 ani 

Vizite la agentii 

economici 

Sesiune de orientare 

scolara si profesionala 

19. Proiect Cabinetul de consiliere si 

asistenta psihopedagogica 

2011-

prezent 

Studiul fenomenului de 

violenta in unitatea 

scolara si identificarea 

unor masuri eficiente 

pentru reducerea 

conflictelor  

Promovarea programului 

de peer-mediation 

(medierea conflictelor 

dintre elevi de catre elevi) 

20.  Parteneriat OMV Petrom 2016-

prezent 

Targul Firmelor de 

exercitiu ,,Tanar 

antreprenor in spatiul 

virtual, Clubul de 

Antreprenoriat 

21. Parteneriat 

 

ISU Vlasca 2015-

prezent 

Activitati desfasurate in 

Scoala Altfel 

22. Parteneriat 

 

Societatea Nationala de 

Cruce Rosie 

2014-

prezent 

Activitati educative 

 

23. Parteneriat 

 

SC Comproiect Parase 

SRL 

2014-

prezent 

Dimitrie Bolintineanu  

ieri si azi 

29. Parteneriat 

 

Asociatia Culturala 

Stiintifica Vasile Pogor- 

Iasi 

2014 Simpozion international 

Universul stiintelor 

30. Parteneriat Junior Achievement 

Young Enterprise 

2014-

prezent 

Programe de dezvoltare a 

abilitatilor pentru cariera 

si viata 

35. Protocol 

 

Agentia pentru Protectia 

Mediului Giurgiu 

2014-

prezent 

Informare- comunicare pe 

teme de educatie 

ecologica  

40. Parteneriat- 

instruire practica 

Lidia Modern Fashion 2016-

prezent 

Colaborare instruire 

practica  

41. Parteneriat- 

instruire practica 

SC Paun Construct Srl 2014-

prezent 

Colaborare instruire 

practica 

 

42. Parteneriat- SC Emi Trans Com SRL 2014- Colaborare instruire 
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instruire practica prezent practica 

 

 
 

Puncte tari 

- Existenta unui numar mare de 
parteneriate cu institutii importante 

- Existenta unui parteneriat dedicat 
elevilor cu CES 

- Parteneriat cu Fundatia Estuar 
pentru proiectul POCU  Practica- o 
sansa pentru viitor 

Puncte slabe 

- Numarul mic de activitati 
realizate in parteneriat 
cu parintii 

 

2.3 Analiza SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-consultarea elevilor şi familiilor pentru realizarea                                            

ofertei şcolii; 

- existenta resurselor educationale necesare 

desfasurarii procesului  instructiv educativ;  

-utilizarea metodelor moderne, activ-participative 

la    majoritatea disciplinelor în vederea atingerii 

competențelor cheie; 

-activități extrașcolare multiple;  

-consilierea tinerilor absolvenţi şi a cadrelor tinere 

noi                                      de către directorul 

şcolii, în urma asistenţelor la ore;  

-participarea la cursuri de formare continuă a 

cadrelor   didactice; 

- conectarea rețelei școlare la Internet;  

-existența laboratoarelor  de informatica,  

-sala de sport  moderna; 

-există o bună colaborare cu părinții și autoritățile  

locale, și un parteneriat între părinți și școală,  

existenta cabinetului de consiliere 

psihopedagogica cu accent pe consilierea elevilor 

cu probleme de  comportament.  

- preocupare pentru promovarea imaginii școlii, 

prin site-ul oficial, publicatii proiecte, inclusiv 

prin pagina de Facebook a scolii; 

- preocupare pentru dezvoltarea activitatilor on 

line si utilizarea unor platforme educationale;  

-Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala 

dispune de întregul material curricular (planuri de 

învăţământ  şi programe  şcolare,  programe  

şcolare  alternative,  auxiliare     curriculare   - 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

culegeri de probleme, îndrumătoare, etc).  

-Relaţiile interpersonale existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ. 

-Există o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice (există comisii    constituite pe 

diverse probleme  precum şi o bună coordonare a 

acestora). 

-există şi discipline la care demersul didactic 

are caracter                                 expozitiv, 

elevul nu e implicat în propria formare; 

-lecţia nu e centrată pe aspectele concrete ale 

vieţii cotidiene a elevilor (nu se realizează 

un învăţământ formativ real); 

-evaluarea nu se centrează suficient pe 

reglarea de proces; 

-existența elevilor dezinteresați de școală, 

datorită lipsurilor, anturajului, 

nesupravegherii de către părinți, absenței 

părinților  plecați în străinătate;  

• Supraincărcarea     spațiului    -    numărul   

sălilor   de   clasa   nu   permite    utilizarea 

cabinetelor   şi laboratoarelor    conform   

destinației   (Sursa:   Planul  de  scolarizare   

comparativ   cu numărul  salilor  de clasă):  

-  Implicare    insuflcientă    a   unor   

cadre   didactice    In  activitatea    

extracurriculară     (Sursa: 

lnformari  ale consilierului   pentru 

programe,  proiecte  și activităti  

extracurriculare). 

- Dotarea tehnică şi materială a 

laboratoarelor este insuficientă  (comert);  

 

-lipsa investitiilor majore in modernizarea si 

dotarea unor spatii scolare; 

 

-lipsa unui sistem coerent de monitorizare a 

parcursului absolventilor (continuarea 

studiilor, insertia pe piata muncii). 

-Starea fizică a spaţiilor şcolare   este 

satisfăcătoare şi se încadrează în normele de 

igienă corespunzătoare. 
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-Ameliorarea relaţiei profesor / elev prin 

intermediul consiliului elevilor. 

- Desfăşurarea instruirii practice a elevilor 

claselor XI-XII, după modelul de învăţare „firma 

de exerciţiu”. 

- Şcoala are amenajat un CDI modern 

-  existenta unui parteneriat dedicat elevilor cu 

CES 

- existenta cabinetului medical; 

-   metodisti si formatori in randul cadrelor 

didactice si personal didactic – gr I ( 38), gr II 

(12); 

- desfasurarea unor programe educationale; 

- existenta unor publicatii pe anumite proiecte  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-accesul  cadrelor şi elevilor la laboratoare de 

informatica, table interactive pentru realizarea de 

ore  diverse; 

-o mai bună organizare a activităţii pe comisii 

(analiza   rezultatelor testelor şi stabilirea 

măsurilor de ameliorare, măsuri pentru 

modernizarea demersului educativ); 

-sprijinirea tuturor iniţiativelor cadrelor didactice 

şi               elevilor pentru îmbunătăţirea activităţii 

din şcoală; 

-munca în echipă a cadrelor didactice;  

-existenta numeroaselor proiecte ( Erasmus, 

ROSE, Etwinning), iar oferta școlii se vrea 

atrăgătoare pentru elevi , ca  aceștia să fie 

motivați în a învăța și a frecventa cursurile; 

-creșterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate            

deosebite. 

- harta parteneriatelor permite dezvoltarea 

cooperarii cu comunitatea locala, si cu agenţii 

economici cat si cu unele institutii judetene, in 

vederea dezvoltarii de parteneriate cu scoala, 

O.N.G; 

- dezvoltarea motivatiei pentru invatare  a elevilor 

prin promovarea de valori si atitudini competitive 

in context national si European; 

-  satisfacerea dorintei de informare si cunoastere 

prin oferta CDS; 

- adecvarea pregatirii profesionale la necesitatile 

agentilor economici locali prin oferta CDL; 

- participarea cadrelor didactice la noi tipuri de 

programe de formare si perfectionare; 

- sustinerea si promovarea examenelor pentru 

obtinerea gradelor didactice; 

- diversificarea actitivatilor desfasurate in 

parteneriat parinti-profesori-elevi; 

- crearea unui climat stimulativ, deschis, intre 

membrii colectivului didactic, prin participarea la 

programe si proiecte comune;  

-lipsa de interes a unor cadre pentru 

modernizarea metodelor  de lucru; 

-Lipsa de motivaţie şi interes pentru şcoală a 

unor elevi şi                         părinţi;  

-lipsa de receptivitate a agentilor economici;  

- insufiecienta  comunicare cu familiile 

elevilor problemă; 

-nivelul de pregătire scăzut și criza de timp a 

părinților                                                      

determină o slabă pregătire și supraveghere a 

elevilor; 

-instabilitatea legislativă, economică, 

socială; 

-  Nivelul   scăzut   de  orientare   şi  

consiliere    scolară   a  elevilor  la  gimnaziu    

- un procent mare din populatia scolara 

apartine unor grupuri vulnerabile: familii cu 

nivel economic scazut, familii 

monoparentale sau elevi care traiesc in grija 

altor rude; 

- risc de absenteism la activitatile on line; 

- risc de absenteism si abandon scolar in 

cazul elevilor proveniti din familii cu 

venituri foarte mici; 

- numarul mare al elevilor care efectueaza 

naveta zilnica ( peste 80%); 

-scaderea populatiei scolare in urmatorii ani 

din diferite motive: scaderea natalitatii, 

abandon datorita nivelului economic scazut, 

etc. 

-scaderea motivatiei intrinseci a elevului 

pentru educatie; 

-lipsa “modelelor” in societate 
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- ameliorarea relaţiei profesor / elev prin 

intermediul consiliului elevilor; 

 
 
 

2.4 Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 
 
 

 

 
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA CU PIAŢA MUNCII 
Obiectiv:  

     Adaptarea   ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
 

 
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIVIND ACCESUL LA 

EDUCAŢIE   
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  
Obiectiv3:  
Modernizarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare; 

 

 
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI 

DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE  
Obiectiv4:  
Dezvoltarea relaţiilor parteneriale si promovarea dimensiunii naționale și europene în 

sistemul și practicile educaționale, prin stimularea cooperării Liceului Tehnologic “Dimitrie 
Bolintineanu” cu insituții similare din țară și din  UE  

 
 

 
PRIORITATEA 5: ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA CONTINUĂ A 

RESURSELOR UMANE  
       Obiectiv: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii astfel încât potenţialul uman să fie 
valorificat la maxim si asigurarea unui  leadership performant  
 
 
 

  
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE 

ORIENTARE  ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR   
Obiectiv:  
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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    Acţiuni pentru şcoală 
- Activitate remedială mai ales la elevii de la învățământul tehnic va conduce la creșterea 

procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

-  Informarea si consilierea privind cariera va conduce la creșterea respectului de sine, sporirea 

încrederii in forțele proprii, identificarea rețelelor suport pentru realizarea propriului plan de 

cariera. O buna informare, consiliere si orientare școlara si profesionala are avantajul de a 

determina compatibilitatea persoana-profesie, cu șanse mai mari de reușita si satisfacție 

profesionala. In plus, înseamnă si o investiție inteligenta a timpului in educație. O decizie 

corecta luata din timp ii poate ajuta pe elevi sa își focalizeze atenția pe ceea ce au practic de 

făcut , pentru a fi admiși la instituția, forma de învățământ pe care o doresc. O decizie 

timpurie ferma luata in cunoștința de cauza si un plan bun de cariera vor creste semnificativ 

șansele de reușita. 

- Dezvoltarea unor activități extracurriculare care sa crească motivația pentru învățare, sa 

valorifice potențialul creativ, spiritul de inițiativa si sa sprijine elevul in cunoașterea pieței 

muncii si a posibilităților de continuare a parcursului  educațional. 

- Diversificarea activităților desfășurate in parteneriat cu părinții si comunitățile locale si 

atragerea acestora in acțiunile legate de rezolvarea problemelor scolii. 

 Având in vedere ariile de imbunatațire identificate,  in perioada următoare se pot recomanda 

urmatoarele: 

-  Proiectarea   si desfașurarea   unor  activițati  de peer-learning   care  sa vizeze  dezvoltarea   

unei culturi şi a unei mentalităti  a calitatii  la nivelul Intregului personal  al scolii, 

- Optimizarea   planului   de  școlarizare ca    structură   si  dimensiuni   in  scopul   asigurării   

utilizarii optime  a spatiilor, a echipamentelor   didactice  cu care școala  a fost dotată  prin 

proiectele  Phare TVET 

Anticiparea   nevoilor  de calificare  în scopul  corelării  ofertei  de formare  profesională   a 

școlii  cu cererea  pieței muncii  care înregistrează   evoluții  imprevizibile   in aceasta 

perioada   

- Diversificarea   ofertei  de școlarizare   prin introducerea   unor califlcări  noi 

- lnitierea   unor  contacte   cu  responsabilii   CES  din  Iiceele  partenere   pentru  dezvoltarea   

unei retele judetene. 

 Elaborarea  unor planuri  de sprijin  individuale atunci   cand este cazul 

- Identificarea   axelor  şi DMI-urilor   pentru  care  pot fi depuse  proiecte  finantate   prin  

POS  DRU din FSE 

-  Intocmirea    documentatiei    pentru   autorizarea    scolii   ca  furnizor   de  formare    

profesionala continua  pentru  cadrele  didactice  si accesarea  fondurilor   europene  pentru  

derularea  unor  astfeI de programe  de formare. 

-  Autorizarea    scolii    ca  Centru de  evaluare si  certificare     a  competentelor      

profesionale dobandite    in sistem   non  formal. .  

- Dezvoltarea   parteneriatului   dintre  scoala  si Consiliul  Local pentru  promovarea   unor 

proiecte finantate  din FEDR şi POR, vizand  reabilitarea  infrastructurii   scolare  şi dotarea  

cu echipamente didactice. 

- Cresterea  numarului  cadrelor  didactice  care sustin  şi promoveaza   examene  de testare  

ECDL. 

- Identificarea      oportunitatilor    de  finantare   si  elaborarea   de    proiecte   privind   

dezvoltarea capitalului  uman. 
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- Promovarea   stagiilor   de  formare   a  cadrelor   didactice   care  predau  discipline   

tehnologice   la agentli  economici   parteneri,  in  scopul  realizarii  unei  corelari  a 

programelor   de formare  furnizate in scoala  cu evolutiile  tehnologice   şi realitatile  lumii 

economice 
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PLANUL OPERAȚIONAL 

An școlar 2021-2022 

 

 
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA 

CU PIAŢA MUNCII 
Obiectiv1:  

     Adaptarea   ofertei şcolii la nevoile 
elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
 

 
Ţinte:  
 

- Realizarea planului de scolarizare in procent 
de 100% 

 
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE 

ŞANSE EGALE PRIVIND ACCESUL LA 
EDUCAŢIE   

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. 
 

 
Ţinte: 
 
 
 
- cresterea promovabilitatii 
- cresterea promovabilitatii la bacalaureat     cu 1% 
-  reducerea absenteismului  
- reducerea abandonului scolar 
 
 
 

  
PRIORITATEA 3:  DEZVOLTAREA 

BAZEI DIDACTICO-MATERIALE  
Obiectiv3:  
Modernizarea bazei materiale şi 

atragerea de resurse financiare; 
 

 
Ţinte:  
 
-Modernizarea si dotarea  tuturor spatiilor scolare 
 



 

  

 
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA 

RELAŢIILOR PARTENERIALE 
EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI 
PARTENERIATE  

Obiectiv4:  
Dezvoltarea relaţiilor parteneriale si 

promovarea dimensiunii naționale și 
europene în sistemul și practicile 
educaționale, prin stimularea cooperării 
Liceului Tehnologic “Dimitrie 
Bolintineanu” cu insituții similare din țară 
și din  UE  

 
 

 
Ţinte:  
 
 
-Accesarea a doua proiecte cu finanțare europeană 
și creșterea numărului de proiecte dezvoltate la nivel 
regional si național 
-Creşterea numărului de parteneri cu 10%  
-Diversificarea activitatilor desfasurate in parteneriat 

 
PRIORITATEA 5: ATRAGEREA DE 

SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA 
CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE  
       Obiectiv: Dezvoltarea resurselor 
umane ale şcolii astfel încât potenţialul 
uman să fie valorificat la maxim si 
asigurarea unui  leadership performant  
 
 
 

 
Ţinte:  
 
-Participarea intregului personal al școlii la  cel puțin 
un curs de formare profesională continua 
- Incadrarea scolii cu 100% personal calificat  
  



 

  

  
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA 

ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE 
ORIENTARE  ŞI CONSILIERE 
PROFESIONALĂ A ELEVILOR   

Obiectiv:  
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. 
 

 
Ţinta:  
 
 
-Creşterea ratei de succes a elevilor prin cresterea 
numarului de elevi ce isi continua parcursul 
educational sau se incadreaza pe piata muncii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA CU PIAŢA MUNCII 
       

Obiectiv:  
                Adaptarea  ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
 
      Ţinta:  

 Realizarea planului de scolarizare in procent de 100%  
      Context: 
 
              In județul Giurgiu se inregistrează dezechilibre intre cererea de calificare si oferta educațională a școlilor din domeniul profesional si tehnic, ceea 
ce determină un grad redus de inserție socio-profesională a absolvenților.  
Accesul la educatie al tinerilor este limitat de: 
- constrângeri de ordin material; 
-capacitatea redusă a pieței muncii de absorbție a absolvenților  

 

Actiuni pentru 
 atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana / 
persoane 
responsabile 

Parteneri Surse de finantare 

Realizarea unor oferte educaţionale 
complexe adaptate cerinţelor comunităţii 
locale şi a bazei materiale de care 
dispune şcoala  

Propunere planul de 
şcolarizare   

2021 Director Agenţii economici 
Consiliul Local 
ISJ 
CLDPS 
Consiliul de 
Administraţie 
Consiliul profesoral 

buget 

Realizarea de pliante, organizarea unor 
contacte cu absolventii invatamantului 
gimnazial cu ocazia vizitelor reciproce si 
popularizarea  programelor de invatare.   

Cunoasterea 
programelor de invatare 
, a infrastructurii 
Orientarea absolventilor 
catre unitatea scolara 

Mai 2022 Consiliul de 
administratie 
 Echipa 
manageriala 
Comisie pentru 
orientare 
scolara si 
profesionala 

 
Şcolile generale din 
zonă 
Resp. Comisii 
metodice 
Diriginti 
 

Surse extrabugetare 

Asigurarea circulaţiei informaţiei 

despre şcoală în vederea stabilirii unor 

viitoare parteneriate. 

 

Cresterea numarului de 
parteneriate  si a 
posibilitatilor de 
angajare a absolventilor 

permanent Echipa 
manageriala 
Resp.ariei 
curriculare 
Tehnologii 

Agenti economici 
Resp. Subcomisii 

Surse extrabugetare 



 

  

PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE  AL   TINERILOR  DIN  REGIUNE. 
 

Obiectiv: 
 Reducerea absenteismului si situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme. 

        
Ţinte: 
         Cresterea promovabilitatii 
         Cresterea promovabilitatii la bacalaureat     cu 1% 
         Reducerea absenteismului 
         Reducerea abandonului scolar 
 
Context: 
Una dintre valorile europene promovate de școala noastră este “Asigurarea egalității de șanse” prin acțiuni care vizează:  
- Interzicerea discriminarilor pe motiv de nationalitate, gen, rasa, culoare, origine, varsta, limba, religie, aptitudini, specializari; 
- Sprijinirea elevilor aflati in situatii de risc 
 
 

Actiuni pentru 
 atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana / 
persoane 
responsabile 

Parteneri Surse de finantare 

Monitorizarea lunara a frecventei si 
disciplinei 
la nivelul fiecarei clase si stabilirea 
de masuri  
conform ROI si ROFUIP 

Completarea periodica a 
fiselor  
de monitorizare a frecventei 

Lunar Diriginti 
Comisia de 
frecventa si 
disciplina 
Echipa 
manageriala 

Consiliul profesoral 
 

Surse 
extrabugetare 

Identificarea situatiilor deosebite 
care conduc la 
absenteism , abandon scolar 
,rezultate scolare slabe. 

Reducerea ratei de 
absenteism 
Realizarea unei baze de 
date privind rata 
abandonului scolar 

Permanent Diriginti 
 

Consiliul profesorilor 
clasei 

 

Organizarea  intalnirilor periodice 
intre scoala si parinti 

Imbunatatirea relatiei  dintre 
scoala si familie 
Reducerea ratei de 
absenteism 

Bisemestrial 
Si cand este 
cazul 

Echipa 
manageriala 
Diriginti 

 
Cosiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 
 

 

Stabilirea unui program de sprijinire 
si consilierea elevilor cu probleme 

 Cresterea numărului de 
şedinţe de consiliere 

Permanent Consilierul scolar Diriginti  



 

  

deosebite  individuale 

Desfasurarea unor activitati 
remediale pentru elevii cu rezultate 
slabe  

Cresterea promovabilitatii si 
imbunatatirea rezultatelor la 
bacalaureat 

Anual Echipa 
manageriala 
Sefi de catedra 

Cosiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 

Atragere de 
finantari  

 
 



 

  

PRIORITATEA 3:  DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE  
 
Obiectiv:  
Modernizarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare; 

       
Ţinte: 

Modernizarea si dotarea tuturor spatiilor scolare prin atragerea de resurse financiare 

Context:  
Scoala nu a beneficiat de investitii majore in ultimii 10 ani 
Dotarea cabinetelor si laboratoarelor școlii este inegala din punct de vedere al nivelului de performanța a echipamentelor didactice. 
 

Actiuni pentru 
 atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana / 
persoane 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finantare 

Utilizarea eficientă a resurselor şi 

gestionarea corectă a patrimoniului 

şcolii.  

Realizarea unei baze de date  

privind  inventarierea mijloacelor 

fixe si de inventar 

Anual Comisia 
invenatariere 
Administrator 
Echipa 
manageriala 

Resp. Arii 
curriculare 
Resp. Comisii 
metodice 

 

    Crearea unei ambianţe plăcute şi 
stimulative pentru desfăşurarea în bune 
conditii a procesului de învăţământ 

 Imbunătăţirea dotării sălilor de 

clasă, laboratoarelor, 

cabinetelor prin achiziţionarea 

de mobilier nou şi remedierea 

celui existent -din surse 

extrabugetare, bugetare, 

comitete de părinţi. 

Permanent Echipa 
manageriala 
Diriginti 
Resp. Comisii 
metodice 
Administrator 

Consiliul local 
Comitetul de 
parinti pe scoala 
si pe clase 

Fonduri UE 
Buget  
Surse 
extrabugetare 

Creşterea cuantumului resurselor 

extrabugetare 

 

 Elaborarea planului de 
reabilitare a clădirii şcolii şi de 
investiţii pentru intervalul 2020-
2024. 

Anual Echipa 
manageriala 

Consiliul local 
Consiliul de 
administratie 

Buget  
 

Imbunătăţirea dotării didactico-

materiale a şcolii.  

 

Imbunătăţirea ambientului 
şcolar prin amenajări şi 
decoraţiuni interioare  
Achiziţionarea de computere, 
soft educaţional şi birotică . 
 

Permanent Echipa 
manageriala 
Diriginti 
Informatician 
Contabil 

Comitetele de 
parinti 
Consiliul local 

Fonduri UE 

Cabinet istorie (reamenajare), Permanent Echipa Consiliul local Fonduri UE 



 

  

Cabinet desen tehnic ,Laborator 
Tehnologii asistate de calculator 
(amenajare lab.3), mobilier 
ateliere si laboratoare 
tehnologice 
Constructia unei Sali de sport 

manageriala 
Resp. Comisii  
corespunzatoare 

Comitetul 
reprezentativ al 
parintilor 

Buget  
Surse 
extrabugetare 

 
 
 



 

  

 
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE  

 
Obiectiv:  

Dezvoltarea relaţiilor parteneriale si promovarea dimensiunii naționale și europene în sistemul și practicile educaționale, prin stimularea cooperării 
Liceului Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” cu insituții similare din țară și din  UE  
    Ţinte:  
Accesarea a doua proiecte cu finanțare europeană și creșterea numărului de proiecte dezvoltate la nivel regional si național 
-Creşterea numărului de parteneri cu 10%  
-Diversificarea activitatilor desfasurate in parteneriat 
   Context: 
Valorificarea experientelor pozitive ale scolii noastre prin implicarea in proiecte si incurajarea utilizarii rezultatelor si a produselor finale ale proiectelor in 
activitatea didactica 

 

Actiuni pentru 
 atingerea obiectivului 

Rezultate 
asteptate  

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana / 
persoane 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finantare 

Inventarierea potentialilor agenti economici şi 
parteneri educaţionali pentru parteneriate 
 

Cresterea  
numarului de 
parteneri.  

Anual Director 
Reprezentantul 
agentilor economici 
in C A 
 

Agenti economici 
Parteneri 
educaţionali 

 

Intocmirea unor chestionare si aplicarea acestora 
agenţilor economici 
 

Identificarea si 
rezolvarea 
problemelor in 
relatia de 
parteneriat agent 
economic - scoala 

Periodic Director 
Resp. Arie 
curriculara tehnologii 

Agenti economici 
 

Surse 
extrabugetare 

Incheierea de acorduri de parteneriat cu agenţii 
economici şi cu alţi parteneri educaţionali 

Promovarea 
imaginii scolii si 
diversificarii 
activitatilor 
desfasurate 

Permanent Director 
Resp. Arie 
curriculara tehnologii 

Agenti economici 
Parteneri 
educaţionali 

 

Urmărirea pregătirii practice desfăşurate la agenţii 
economici 
Creşterea rolului angajatorilor în evaluarea 
competenţelor elevilor la absolvire 

Fişe de observare 
pe clase 
Prezenţa a min. 2 
reprezentanţi ai 
angajatorilor 

Permanent Director 

Resp. Arie 
curriculara tehnologii 

Agentii economici Buget  
 



 

  

 la examenele 
pentru certificarea 
competenţelor 
profesionale/pentru 
fiecare specialitate 

 

 

 

 

 
PRIORITATEA 5:  ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE  

 
Obiective: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii astfel încât potenţialul uman să fie valorificat la maxim; 
                 Asigurarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, având ca bază un sistem care să asigure calitatea în educaţie  
 
Ţinte:  
Participarea intregului personal al școlii la  cel puțin un curs de formare profesională continua 
Incadrarea scolii cu 100% personal 
Context: 
   Învățarea pe tot parcursul vieții este insuficient promovată drept principiu cadru al activitaților și politicilor de dezvoltare a capitalului uman si de 

restructurare și dezvoltare a sistemelor de educaăie si formare, nefiind asigurată coerența intre contextele formale, nonformale si informale de invățare si 

nici posibilitatile de transferabilitate a rezultatelor invățării intre aceste contexte de invatare. Creșterea mobilității profesionale a personalului didactic  si 

nevoia de noi competențe si abilități datorită progresului tehnologic determină necesitatea formării continue a personalului didactic al școlii. Schimbările 

produse de reforma in educaăie si de reformele din mediul economic si social necesita un efort susținut de adaptare a personalului la cerințele in 

schimbare ale fiecarui loc de muncă. 

 

Actiuni pentru 
 atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana / 
persoane 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finantare 

 Informarea permanentă a personalului 
didactic privind noile abordări conceptualeale 
curriculum-ului naţional 

Avizier cu noutatile 
aparute 
Consilii profesorale de 
informare  

Permanent Echipa 
manageriala 
 

ISJ 
CCD 

Buget  
Surse 
extrabugetare 

Formarea continuă a cadrelor didactice 
Participarea personalului  la cursuri de 
perfecţionare in specialitate 

Participarea fiecarui cadru 
didactic la cel putin 2 
cursuri de formare 

Anual Responsabilul cu 
formarea  
Echipa 

CCD Fonduri UE 
Buget  
Surse 



 

  

 manageriala extrabugetare 

Familiarizarea cadrelor didactice cu 
strategiile moderne, motivaţionale, de 
predare-învăţare centrată pe elev, prin 
organizarea în şcoală a unor cursuri de 
perfecţionare în acest sens 

Utilizarea preponderenta 
metodelor active de 
invatare 

Permanent Responsabilul cu 
formarea 

CCD Fonduri UE 
Buget  
Surse 
extrabugetare 

Identificarea stilurilor de invatare ale elevilor 
Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor prin 
respectarea principiilor didactice şi 
promovarea învăţării centrate pe elev. 

Consemnarea in 
cataloage 
Folosirea unor instrumente 
didactice specifice 

Octombrie  
Permanent 

Dirigintii 
Responsabilul 
CEAC 

Consilierul 
educativ 
CCD 

BUGET 

 
 
 
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE  ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR   

 
Obiectiv:  

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. 

 
Ţinta:  

- Creşterea ratei de succes a elevilor prin cresterea numarului de elevi ce isi continua parcursul educational sau se incadreaza pe piata muncii 

Context: 

   Informarea si consilierea privind cariera va conduce la creșterea respectului de sine, sporirea încrederii in forțele proprii, identificarea rețelelor 

suport pentru realizarea propriului plan de cariera. O buna informare, consiliere si orientare școlara si profesionala are avantajul de a determina 

compatibilitatea persoana-profesie, cu șanse mai mari de reușita si satisfacție profesionala. O decizie corecta luata din timp ii poate ajuta pe elevi 

sa își focalizeze atenția pe ceea ce au practic de făcut , pentru a fi admiși la instituția, forma de învățământ pe care o doresc. O decizie timpurie 

ferma luata in cunoștința de cauza si un plan bun de cariera vor creste semnificativ șansele de reușita. 

 

 

Actiuni pentru 
 atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana / persoane 
responsabile 

Parteneri Surse de 
finantare 

Familiarizarea elevilor cu metode 
de autocunoastere  in vederea 
constientizarii propriei valori pe 
piata fortei de munca 

Cresterea numarului de ore de 
dirigentie cu teme de autocunoastere 
Cresterea numarului sedintelor de 
consiliere  

Anual Echipa manageriala 
 

Consilier 
psihopedagogic 
Diriginti 
 

Buget 

Formarea la elevi a  unor abilităţi Cresterea numarului de ore de anual Cadre didactice de Consilier  



 

  

specifice economiei de piaţă 
adaptate la cerinţele comunităţii. 

dirigentie cu tema planificarea carierei specialitate 
 

psihopedagogic 
Diriginti 
 

Formarea tuturor diriginţilor pentru 
realizarea consilierii  elevilor si 
parintilor 

Parcurgerea cursului de orientare si 
consiliere scolara de catre toti dirigintii 

Anual Echipa manageriala 
 

Consilier 
psihopedagogic 
Diriginti 
 

Fonduri UE 
Buget  
Surse 
extrabugetare 

Derularea unor activitati 
extracurriculare  de tipul” Ziua 
Carierei” si vizite la 
universitati,scoli post liceale, 
agenti economici 

Continuarea parcursului educational de 
catre un numar mai mare de elevi 
Cunoasterea pietei muncii 

semestrial Directori adjuncti diriginti  
Consilier 
educativ  
Directori 
adjuncti 

Surse 
extrabugetare 
Alte resurse 

Sustinerea unor programe de 
consiliere a elevilor si a parintilor 

Informarea corecta a elevilor si 
parintilor in ceea ce priveste cariera 

Permanent Echipa manageriala 
 

Consilier 
psihopedagogic 
Diriginti 
 

 
Surse 
extrabugetare 

 

 

3.3 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 

Filiera Invatamant liceal cursuri de zi clasa a IX-a Nr. Clase/Nr. elevi 

teoretica Total, din care: 3/78 

Profil real 1/26 

  

Specializarea: Stiinte ale naturii 1/26 

Profil uman 2/52 

Specializarea: Filologie  2/52 

tehnologica Total, din care: 5/120 

Profil tehnic 2/48 

Domeniul mecanic 1/24 

Specializarea Tehnician mecanic pentru intretinere 
si reparatii 

1/24 



 

  

  

Domeniul Industrie Textila si Pielarie 1/24 

Specializarea :Tehnician in Industria Textila 1/24 

  

  

Profil Servicii 3/72 

Domeniul Economic 2/48 

Specializarea: Tehnician in Activitati Economice 2/48 

Domeniul Comert  1/24 

Specializarea: Tehnician in activitati de comert 1/24 

Invatamant profesional- cursuri de zi -cu 
durata de 3 ani 

2/56 

Profil Tehnic 2/48 

Domeniul Electric 1/28 

Calificarea: mecanic  utilaje si instalatii in industrie 1/24 

Domeniul Comert   1/24 

Calificarea:  Comerciant vanzator  1/24 

 
3.4. Planul de dezvoltare profesionala a personalului 
 

- Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic ( inspectii speciale, examene grade didactice, etc.) 
- Formarea continua generala corelata cu evaluarea personalului:grade didactice, cursuri organizate de ISJ si MEN  alte institutii acreditate 

pentru formarea continua. 
- Asigurarea calitatii procesului de formare continua prin activitatile metodico –stiintifice si psihopedagocice realizate la nivelul catedrelor si 

comisiilor metodice 
- Monitorizarea activitatilor metodice si psihopedagogice la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline 
- Analiza in Consiliul de administratie a activitatii de formare si perfectionare 
- Participarea la programe de formare continua in managementul educational si informarea la zi in domeniu 

 
 
 



 

  

 

3.5. Planul de parteneriat al scolii  
 

- Eficientizarea activităţii Comisiei pentru parteneriate şi proiecte;  

- Asigurarea pentru elevii şi profesorii şcolii a posibilităţilor de cunoaştere a unor ţări europene;  

- Facilitarea accesului la comunicare cu elevi şi profesori din alte ţări  

- Obţinerea de finanţări din fonduri ale Uniunii Europene; 

- Dezvoltarea colaborării şcolii cu familiile elevilor;  

- Imbunătăţirea comunicării personalului didactic cu părinţii elevilor;  

- Sensibilizarea părinţilor şi a partenerilor sociali faţă de nevoile şcolii.  

- Imbunătăţirea comunicării dintre copii şi părinţi.  



 

  

Partea a IV-a  -   

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

4.1 Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului 
 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor 

economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea 
profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin 
PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în 

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

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor. 
8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
    
SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, 
documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte 
ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Giurgiu 

 PRAI Sud-Muntenia 

 PLAI Giurgiu 

 Date statistice - AJOFM Giurgiu  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 



 

  

4.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 
 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor de analiză 

Întocmirea seturilor de date 
care să sprijine monitorizarea 
ţintelor 

Lunar Decembrie 2021  
martie 2022,  

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individuale 

Trimestrial Decembrie  2021 
aprilie  2022 

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina 
rezultatelor obţinute 

Trimestrial Decembrie  2021 
aprilie  2022 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în 
atingerea ţintelor 

Anual Iunie 2022 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului 
asupra comunităţii 

Anual Septembrie 2021 

Prezentarea generală a 
progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Anual Iunie 2022 



 

  

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor din 
PAS în lumina evaluării 

Anual Iunie 2022 

 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


